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CAPÍTOL I

Objecte i àmbit d’aplicació

Art. 1
L'objecte primordial d'aquesta ordenança és establir les normes de convivència en
comunitat i vetllar pel seu compliment de forma que s'aconsegueixi el seu
desenvolupament en pau, en llibertat i en igualtat de drets i obligacions.
Per tal d'aconseguir-ho, aquesta ordenança articula les disposicions que
regularan la vida col·lectiva del ciutadans en la solidaritat i el respecte mutus.
Art. 2
L’ordenança és d'aplicació a tot el terme municipal Guixers, i queden obligats al seu
compliment tots els ciutadans que habitin o realitzin activitats en el terme municipal,
amb independència de la seva qualificació jurídic administrativa.
El terme municipal Guixers és el comprès dins dels límits assenyalats a les actes de
delimitació i fixació corresponents.
Art. 3
L'Ajuntament està obligat a donar el màxim coneixement del contingut de l’ordenança
fent ús dels mitjans de difusió adients.
El desconeixement del seu contingut no beneficiarà a ningú que s’empari en aquesta
circumstància en el cas d'incompliment de les seves disposicions.
CAPÍTOL II Drets i deures de la població del municipi
Art. 4
Són drets dels veïns del municipi Guixers:
Ser informat dels assumptes que raonadament sol·liciti, i dirigir peticions a

l'administració municipal d'acord amb allò que preveu , si s’escau, la normativa de
funcionament de l'Ajuntament Guixers
Participar en la gestió municipal, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
Aquells altres drets establerts a les lleis.
Són deures dels veïns:
Participar en la gestió municipal d'acord amb allò que es preveu a les lleis i, si s’ escau,
quan els òrgans de govern i l'administració municipal sol·licitin la col·laboració dels
veïns amb caràcter voluntari.
Complir puntualment les obligacions derivades de les normes d'empadronament.
Aquells altres deures establerts a les lleis.

CAPÍTOL III

Animals a la via pública

Art. 5
Els propietaris dels animals són directament responsables dels danys, perjudicis a
persones, a altres animals i a coses
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
En absència del propietari, serà responsable subsidiàriament la persona que en el
moment de produir-se la infracció en tingui la custòdia.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
Qui porti l’animal està obligar a recollir i retirar-ne les brutícies i netejar la part afectada
de la via pública.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.

El cost de la manutenció, cures i trasllat a la gossera dels animals abandonats o perduts
serà repercutit als seus propietaris, una vegada siguin autentificats i sancionats amb
falta lleu.

Capítol IV de l’accés i l’ús de l’àrea recreativa del Codó.
Art. 6.
Normes generals
Totes les persones que accedeixin a l’àrea recreativa del Codó hauran d’adoptar una
actitud respectuosa amb l’entorn. Especialment hauran d’abstenir-se de llençar
deixalles, de produir sorolls que puguin pertorbar el comportament de la fauna, de
molestar els altres usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats agrícoles o
ramaderes. També hauran de complir la normativa vigent en cada moment relativa a la

prevenció d’incendis forestals.
Els visitants a l’àrea seran responsables dels accidents que puguin ocasionar a tercers,
derivats del desconeixement, negligència o mal ús de les instal·lacions de l’àrea.
Art. 7.
Circulació d’animals domèstics a l’àrea
La circulació de gossos sense lligar, no està permesa dins l’àrea recreativa del Codó. Els
seus amos hauran de portar l’escaient corretja o cadena i el gos portarà el preceptiu collar
i anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la normativa aplicable amb l´excepció de
les activitats ramaderes o caça si s´escau.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
Art. 8.
Ús de les barbacoes i de la zona recreativa
En accedir a l’àrea en la època estival els visitants hauran de dirigir-se al punt d’atenció
on el vigilant del parc els guiarà fins a la barbacoa i taules a ocupar.
Durant la resta de l’any els visitants podran accedir lliurement a la barbacoa i taules,
sempre que no es trobin precintades, i mantenint les normes de conducta general, que
comporten ser respectuosos amb l’entorn, deixar tot l’espai net, recollir i emportar-se
les deixalles generades i les barbacoes degudament apagades.
L'incompliment d'aquests preceptes es sancionarà amb falta greu.

Capítol XIV De l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de les seves àrees.
Art. 9.
A l'efecte d'aplicació de la present Ordenança, es tindran en compte les següents
definicions:
- Autocaravana: vehicle apte per al transport de viatgers i per circular per les vies o terrenys a
què es refereix la legislació estatal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, construït amb propòsit especial, incloent allotjament habitatge i contenint, almenys,
l'equip següent: seients i taula, llits o lliteres que puguin ser convertits en seients, cuina i
armaris o similars. Aquest equip estarà rígidament fixat al compartiment habitatge, encara
que els seients i la taula puguin ser desmuntats fàcilment.
-Autocaravanista: Persona legalment habilitada per conduir i utilitzar l'autocaravana, així
com tota persona usuària de la mateixa encara que no estigui habilitada per conduir-la.
- Estacionament: immobilització de l'autocaravana a la via pública, d'acord amb les normes de
trànsit i circulació en vigor, independentment de la permanència o no de persones al seu
interior, tant en horari diürn com nocturn, i sempre que no superi o ampliï el seu perímetre
en marxa mitjançant la transformació o desplegament d'elements propis i no ocupi la via

amb útils o estris com cadires, taules i similars, se sustenti sobre les seves pròpies rodes o
falques, no tingui baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte, i no aboqui
fluids o residus a la via.
- Àrea d'autocaravanes: s'entén amb aquesta denominació l'espai de titularitat pública habilitat
per a l'estacionament o parada d'autocaravanes, independentment de la permanència o no de
persones al seu interior, tant en horari diürn com nocturn, podent obrir les finestres amb l'única
finalitat de ventilació, que disposa d’aigua potable i instal·lacions pel buidatge d'aigües negres i
grises.
Art. 10.
Règim d'estacionament temporal en el Municipi.
1. Es reconeix el dret dels autocaravanistes a estacionar a tot el Municipi d'acord amb les
normes de trànsit i circulació en vigor, sense perjudici del compliment del que preveu la
present Ordenança per a les vies urbanes i de la regulació territorial i urbanística. No
obstant això no es podrà estacionar als llocs on ho prohibeixi la senyalització viària o bé
comunicats oficials de l´ajuntament.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta greu.

2. No obstant el que preveu l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà disposar de zones
d'estacionament exclusives per a autocaravanes, que només podran ser ocupades per vehicles
d'aquestes característiques i dedicats al turisme itinerant.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.

3. Sense perjudici del compliment del que estableix la legislació estatal sobre trànsit i circulació
de vehicles, els conductors d'autocaravanes poden efectuar les maniobres de parada i
estacionament en les vies urbanes en les mateixes condicions i amb les mateixes
limitacions que qualsevol altre vehicle, sempre que el vehicle no obstaculitzi la circulació ni
constitueixi un risc per a la resta dels usuaris de la via, cuidant especialment la col·locació
del vehicle i evitar que pugui posar-se en moviment en absència del conductor.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.

4. L'estacionament amb horari limitat requerirà, en els llocs en què així s'estableixi, l'obtenció
d'un comprovant horari que el conductor col·locarà a la part interna del parabrisa, visible des de
l'exterior.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.

5. A efectes merament indicatius i amb caràcter general, es considera que una autocaravana
està aparcada o estacionada quan:
a) Només està en contacte amb el terra a través de les rodes, i no estan baixades les potes
estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte manual o mecànic.
b) No ocupa més espai que el de l'autocaravana en marxa, és a dir, no hi ha finestres obertes
projectables que poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa, cadires,
taules, tendals estesos o altres estris o útils.

c) No es produeix cap emissió de qualsevol tipus de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies
de la combustió del motor a través del tub d'escapament, llevat de les especificades en l'apartat
d), o no es duguin a terme conductes incíviques o insalubres, com el buidatge d'aigües a la via
pública.
d) No emet sorolls molestos per al veïnat o altres usuaris de la Zona d'Estacionament, com per
exemple, la posada en marxa d'un generador d'electricitat en horari propi de descans segons
normes aplicables, municipals, autonòmiques o estatals.
e) No és rellevant que romanguin els seus ocupants a l'interior del vehicle sempre que l'activitat
que desenvolupi en el seu interior no transcendeixi a l'exterior.
6. L'estacionament dels vehicles autocaravanes es regeix per les següents normes:
a) Els vehicles es podran estacionar en bateria; tots amb la mateixa orientació i en la mateixa
direcció per facilitar l'evacuació en cas d'emergència.
b) L'estacionament s'efectuarà de forma tal que permeti l'execució de les maniobres d'entrada i
sortida i permeti la millor utilització de l'espai restant per altres usuaris.
c) El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no pugui desplaçar-se espontàniament
ni ser mogut per tercers, i respondrà per les infraccions comeses com a conseqüència de la
remoció del vehicle causada per una immobilització incorrecta.
d) Si l'estacionament es realitza en un lloc amb un sensible pendent, el seu conductor haurà de
deixar-lo degudament calçat, bé sigui per mitjà de la col·locació de falques, sense que puguin
emprar a aquests efectes elements com pedres o altres no destinats de manera expressa a
aquesta funció, o bé per suport d'una de les rodes directrius en la vorada de la vorera, inclinant
aquelles cap al centre de la calçada en els pendents ascendents, i cap a fora en els pendents
descendents. Les falques, una vegada utilitzats, hauran de ser retirats de les vies en reprendre
la marxa.

Art. 11.
De l'Àrea d'autocaravanes.
1. El règim de parada i estacionament temporal en el Municipi de l'article 3 de l'Ordenança és
aplicable a l'Àrea d'autocaravanes, amb l'excepció que està permesa l'obertura de finestres
projectables que no poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
2. L'Àrea d'autocaravanes podrà ser utilitzada, amb pagament del preu corresponent, de forma
universal per tots aquells viatgers amb autocaravana que circulin pel terme municipal a
l'efecte de la seva visita o trànsit ocasional, no podent excedir, en aquesta àrea, el màxim permès
de 72 hores contínues durant una mateixa setmana, de tal manera que es garanteixi la deguda
rotació i distribució equitativa dels aparcaments per a aquests vehicles; no obstant, en els
casos en que hi sobrin estacionaments, l’ajuntament podrà autoritzar la pròrroga de
l'estacionament més enllà de les 72 h.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
Abans d'accedir a l'Àrea d'autocaravanes, els interessats, hauran de posar-se en contacte amb
l’ajuntament o l’oficina de turisme per obtenir el comprovant horari i atendre a les seves
instruccions sobre l'ús de les instal·lacions i sobre el pagament del preu del servei.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
3. En l'Àrea d'autocaravanes de Valls els usuaris disposen d’un espai per a l’evacuació d’aigües
grises i aigües negres i d’un punt d’aigua potable per a la neteja del tanc del WC i per a omplir el

tanc d’aigua potable del vehicle, i pel que fa a l´Àrea d´autocaravanes del Codò només hi haurà el
servei d´estacionament, amb tot podran utilitzar els serveis anteriorment esmentats que es troben
a la zona de Valls.
4. També disposen d’un punt de recollida de residus molt pròxim a l'Àrea d'autocaravanes que
alhora és el punt de recollida selectiva per fracció de residus del municipi.
Cadascun dels serveis esmentats s’ha d’utilitzar exclusivament per a la finalitat expressada, i
els usuaris han de mantenir la higiene de l’espai.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.

5. El preu per la utilització de l’àrea es fixarà en la corresponent Ordenança Fiscal.
6. Dins de l'Àrea d'autocaravanes la velocitat dels vehicles de totes les categories no pot
superar els 30 km / h, sense perjudici d'altres regulacions de velocitat específiques en raó de
la pròpia configuració i les circumstàncies que seran expressament senyalitzades. En tot cas, els
vehicles no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d'escapament
alterats o altres circumstàncies anòmales, i no podran superar els límits de soroll i emissió de
gasos determinats, si s'escau, per les ordenances municipals o qualsevol altra legislació aplicable.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
7. Per garantir un òptim ús i aprofitament públic de les instal·lacions de titularitat municipal,
tots els usuaris de l'Àrea d'autocaravanes tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament o a
l’oficina de turisme qualsevol incidència tècnica, avaria, desperfecte o manca o ús indegut que
es produeixi en la mateixa.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta lleu.
8. Per tal d'evitar molèsties per soroll a la resta d'usuaris s'estableix un horari en l'Àrea
d'Autocaravanes. Es recomana que l'entrada i sortida d'autocaravanes i ús dels serveis es realitzi
entre les 8:00 i les 23:00 hores.
9. S'estableixen les següents limitacions en l'Àrea d'autocaravanes:
a) Queda expressament prohibit treure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules,
cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic a l'exterior.
b) Queda expressament prohibit treure estenedors de roba a l'exterior de l'autocaravana.
c) Queda expressament prohibit abocar deixalles de qualsevol classe i / o naturalesa.
e) Queda expressament prohibit estacionar cap altre tipus de vehicle que no estigui adaptat com
a habitatge temporal, com és ara turismes, camions, autobusos, llevat que tinguin una
autorització expressa o siguin vehicles homologats.
f) Durant l'estacionament els vehicles mantindran el motor del vehicle apagat.
L'incompliment d'aquests preceptes es sancionarà amb falta lleu.

Art. 12.
Prohibició de parada.
Queda prohibida la parada a les vies urbanes o declarades com urbanes d'autocaravanes:

a) En els llocs on ho prohibeixi la senyalització.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta greu.
b) En els revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, i en les seves proximitats.
c) En els guals d'utilització pública i en els passos senyalitzats per a vianants i ciclistes
d) En les zones de vianants; en els carrils bici, bus, bus-taxi; a les parades de transport públic,
tant de serveis regulars com discrecionals; i a la resta de carrils o parts de la via reservats
exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris.
e) A les cruïlles i interseccions.
f) Quan s'impedeixi la visibilitat dels senyals del trànsit.
g) Quan s'impedeixi el gir o s'obligui a fer maniobres.
h) En doble fila.
i) En les vies ràpides i d'atenció preferent.
j) En els passejos centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si
l'ocupació és parcial com total.
k) En els guals de la vorera per a pas de persones.
l) Quan es dificulti la circulació, encara que sigui per temps mínim.

L'incompliment d'aquests preceptes es sancionarà amb falta lleu.
m) En els llocs on ho prohibeixi l'Ordenança Municipal de Circulació.
L'incompliment d'aquest precepte es sancionarà amb falta greu.

Art. 13.
Deures dels autocaravanistes.
Juntament amb el compliment de les altres determinacions contingudes en aquesta
Ordenança, s'estableixen els següents deures per els autocaravanistes:
1. Conduir amb respecte a les normes de trànsit i seguretat viària, facilitant en la mesura del
possible l'avançament i les maniobres de la resta dels conductors.
2. Abstenir-se de produir o emetre sorolls molestos de qualsevol tipus, especialment els
provinents dels aparells de so, ràdio, televisió, dels generadors de corrents o d'animals
domèstics, quan estiguin estacionats a la via pública urbana o en l'Àrea d'autocaravanes.
3. Usar els recipients propis per a la recollida de residus sòlids urbans i els equipaments
necessaris per a la recollida d'aigües residuals.
4. Ocupar l'espai físic per a l'estacionament, dins dels límits estrictament necessaris.
5. Estacionar assegurant de no causar dificultats funcionals, i sense posar en risc la seguretat
del trànsit motoritzat o dels vianants, ni dificultant la vista de monuments o l'accés a edificis
públics o privats i establiments comercials.

Capítol IV Règim Sancionador
SubCapítol I. Normes generals
Art. 14.
Potestat administrativa.
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases

del règim local, l’Ajuntament de Guixers, per a l’adequada ordenació de les relacions de
convivència d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i
espais públics, estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal,
autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels
deures, prohibicions o limitacions continguts en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris
establerts en la legislació aplicable.
La competència per sancionar les infraccions i disposicions de les matèries regulades en aquesta
Ordenança correspon a l’Alcalde.

SubCapítol II. Infraccions
Art. 15.
Definició i classificació de les infraccions

1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin

l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que
s’estableixin en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la
normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els
preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les
conductes i a una determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents
especificacions i graduacions.

2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en
defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.

3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
Art. 16 .
Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
No fer un bon ús dels béns públics.
No respectar les normes de comportament a la via pública.
No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
El mal ús de les fonts públiques.
No respectar el tancamentde l´espai públic de la zona recreativa del Codó.
Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització.
Dipositar objectes a la via pública sense permís.
8. No respectar el descans dels veïns i veïnes.
9. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.
10. Les conductes assenyalades com a prohibides en la present Ordenança i que no estiguin
tipificades com a infraccions greus o molt greus.
11. El no abonament de les taxes degudament aprovades per la corporació municipal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Art. 17.
Infraccions greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.
2. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais públics
en general.
3. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de recollida de
residus.

4. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
5. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització,
amb fins lucratius.
6. Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.
7. Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
8. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
9. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així com
negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels agents de l’autoritat en el compliment de les seves funcions,
i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explícita o implícita.
10. La comissió reiterada d’una infracció lleu és considerarà falta greu.
11. Estacionament d’autocaravanes als espais no habilitats per aquest ús.
Art. 18.
Infraccions molt greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents :
1. Encendre foc, incloses barbacoes, utilització i llençament de material pirotècnic en zones
naturals o en temporades de prohibició expressa.
2. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent i fer-hi
qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.
3. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic sense el permís corresponent.
4. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
5. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.
SubCapítol III. Sancions
Art. 19 .
Graduació general de les sancions

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

2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no
3.
4.

resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes
infringides.
La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les
graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.
Segons la infracció i dins els límits autoritzats, per Decret d’alcaldia es podrà establir un
quadre de multes, en el qual s’especificarà amb detall la quantitat corresponent a les sancions
per infracció als preceptes d’aquesta Ordenança. Aquest quadre de multes haurà de ser
publicat en el B.O.P. als efectes de general coneixement.

Article 20.
Sancions generals

1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim

local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta
Ordenança seran les següents:

A. Sanció principal
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 600 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 600,01 a 1.500 euros.
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
B. Sancions accessòries
2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
• la reiteració d’infraccions del mateix tipus
• la naturalesa del perjudici ocasionat
• la intencionalitat de la persona infractora
3. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les

sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable o en les
ordenances municipals que regulin de forma específica alguna de les conductes abans
descrites, per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi
sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran d’aplicació les establertes a la
reiterada legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueixin a la competència local.

4. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són
compatibles amb el següent:

a) L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat
originari.

b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats
Art. 21.
Mesures cautelars

1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es
2.

podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que
garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures
cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.

SubCapítol IV. Responsabilitats
Art. 22
Responsabilitats generals

1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança generaran
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en
via penal o civil, respectant sempre el principi non bis in idem.

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

a) Responsables directes:

-

-

-

-

Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió,
tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat
o concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran
responsables directes els pares, mares, tutors, tutores, guardadors/res legals o
aquelles persones que posseeixin la seva custòdia legal.
Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la
comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial així
com l’ordenança municipal de circulació.
La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
haguessin participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la normativa del
Codi civil dels animals domèstics o de companyia i dels animals considerats
potencialment perillosos.
Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas de
no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les
disposicions d’aquesta Ordenança.

b) Responsables subsidiaris:
-

-

Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció,
sempre que aquestes no siguin els conductors en el moment de la comissió de la
infracció, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial així com l’ordenança
municipal de circulació.
Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el
moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació
sectorial.

c) Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta

Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar
el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes
respondran solidàriament tant de les infraccions que en cometin com de les sancions que
s’imposen.

3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en aquesta
Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, sinó també pels actes d’aquelles
persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de l’especificat a l’efecte en la legislació vigent
i en aquesta Ordenança.
Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Ordenança:

a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels

supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores
o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.

b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció,
d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent.

c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores
d) Les persones titulars de les llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha

concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta Ordenança.

e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran,
en cap cas, l’obligació de indemnitzar els danys i perjudicis causats.
Art. 23 .
Procediment administratiu i Competència.

1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves competències,
sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva legislació
sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir
l’incompliment o anormal compliment de les activitats que regula.

2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals
establerts al Títol IX de la Llei 39/2015, de 01 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, serà d’aplicació el procediment sancionador establert en la
corresponent legislació sectorial i, supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de
Catalunya i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar
en il·lícits penals, ho posarà immediatament en coneixement de l’òrgan competent de
l’Administració de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut
incórrer les persones infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que
fa al cas i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.

4. No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 5/2000,
de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i al vigent Reial decret
690/1996, de 26 d’abril, o normes que els substitueixen, intentarà formalitzar un conveni amb
l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les penes
de treballs en benefici de la comunitat.

5. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcalde-president
o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències que específicament els atribueixi la
corresponent legislació sectorial o una altra normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes
per desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades per delegació.
Art. 24.
Obligacions de reposició i restauració

1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones

2.

responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la reposició
i restauració de la realitat física alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la
comissió de la infracció.
L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el mateix procediment
sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.

Art. 25.
Reparació dels danys i execució subsidiària

1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
2.

responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes
la reparació dels danys causats.
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança,
hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses originades

pels esmentats treballs, degudament justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Art 26.
Via de constrenyiment
Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per les sancions
imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de constrenyiment.

Art 27. Prescripció general d’infraccions i sancions

1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini

específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis
establerts en la Llei 39/2015, de 01 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques; és a dir:

a) Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
-

Molt greus: als 3 anys
Greus: als 2 anys
Lleus: als 6 mesos

b) Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució
sancionadora:

-

Per infraccions molt greus: als 3 anys
Per infraccions greus: als 2 anys
Per infraccions lleus: a l’any

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

3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució.

SubCapítol V. Fórmules alternatives
Art 28.
Reconeixement voluntari de la responsabilitat

1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança podran

reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient
administratiu sancionador.

2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor,

les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a
aquesta Ordenança, podran ser substituïdes, totalment o parcialment, per altres fórmules
alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel
seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

Art. 29.
Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives

1. Les tasques comunitàries són una prestació que voluntàriament escull l’interessat com a

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

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

3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si escau,

amb posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona
interessada dintre del termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de
l’esmentada resolució.

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

5. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades com a sanció.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança que ha estat aprovada en sessió plenària del dia 10 de juny de 2020 entrarà
en vigor a l’endemà de la publicació dels seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida.

