ORDENANÇA
AUTÒNOMA

SOBRE

LA

POTESTAT

SANCIONADORA

Article 1. Naturalesa
1.1. Aquesta ordenança té naturalesa reglamentària i estableix el marc
normatiu que regula les infraccions contra la convivència ciutadana, a manca
de norma específica que reguli el supòsit concret. L’ordenança, s’aprova a
l’empara del títol XI de la Llei reguladora de les bases de règim local addicionat
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.
1.2. Les infraccions tipificades específicament en aquesta ordenança es
consideraran sempre com a desenvolupament reglamentari de la tipificació
genèrica que s’efectua a l’article 140 de la Llei reguladora de les bases de
règim local.
1.3. Les infraccions tipificades a l’ordenança s’aplicaran solament quan la
conducta infractora no es tipifiqui en la legislació sectorial.
1.4. L’ordenança s’aplicarà en defecte de normativa sancionadora sectorial,
incloses les ordenances municipals que exercitin la potestat sancionadora.

Article 2. Infraccions molt greus
2.1. Són infraccions molt greus totes les conductes encabibles dins del tipus
general de l’article 140.1, apartat segon, de la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en especial, les següents:
A. En tot cas:
a) Portar a terme pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, o que
comportin violència física o moral, que afectin persones o animals.
b) La manca d’utilització de contenidors per dipositar la runa procedent de les
obres o no retirar-los en el termini autoritzat.
c) L’incompliment de les ordres o requeriments dictats per l’alcalde, si no és
constitutiu de delicte.
d) Portar a terme altres activitats que es corresponen amb l’ús comú especial o
l’ús privatiu sense l’oportuna llicència o concessió.
B. Quan s’hagi produït risc per a les persones o béns:
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e) No comunicar a l’Ajuntament la celebració d’actes o reunions que suposin
limitacions als usos generals o especials dels espais públics.
f) Portar a terme activitats restringides per ordenança o per l’alcalde en la seva
funció d’harmonitzar els usos que es desenvolupen a la via pública, o la
desobediència a les disposicions especials dictades per l’alcalde per a
situacions extraordinàries.
g) L’incompliment de les obligacions i servituds establerts en relació a les
façanes dels immobles situats a la via i els espais públics o confrontants als
mateixos.
h) Promoure jocs que requereixin autorització sense disposar-ne, o que
comportin juguesques.
i) Ocupar els espais públics o les seves instal·lacions o usar-los més enllà del
que és permès per la llicència o concessió, o portar a terme operacions no
emparades a la mateixa.
2.2. També serà considerada falta molt greu la reincidència en faltes greus en
el període d’un any.

Article 3. Infraccions greus:
Són infraccions greus:
A. En tot cas:
a) Pertorbar la utilització lliure dels espais públics i del mobiliari i instal.lacions
per part d’altres persones sense llicència o més enllà dels seus límits.
b) Portar a terme actuacions que ofenguin les conviccions de les altres
persones, o les pautes generalment admeses sobre la convivència.
c) Circular amb animals que representin perill o risc, que no estiguin en les
condicions de salubritat adients, o sense adoptar les precaucions adients,
sempre que la conducta infractora no es trobi expressament tipificada en la
normativa sobre tinença d’animals.
d) La manca de protecció de les obres per tal de prevenir l’embrutiment de la
via pública, l’escampadissa de materials o el risc de les persones o els béns
situats a la via pública.
e) Causar danys a les vies públiques o a les instal.lacions i mobiliari, modificarlos o utilitzar-los contra la destinació que els hi és pròpia amb resultat de dany.
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B. Quan no s’hagi produït risc per a les persones o béns, seran infraccions
greus les que se citen a l’article 2 B.

Article 4. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Utilitzar els béns de la via pública amb finalitats diferents a les que els són
pròpies sense produir cap dany.
b) No prevenir o no informar sobre actes d’embrutiment dels espais públics.
c) L’incompliment del deure dels particulars de netejar les voreres o altres
espais.
d) Regar plantes, espolsar robes o objectes i netejar elements dels immobles
confrontants fora dels horaris establerts.
e) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública.
f) Portar a terme actes que tinguin l’efecte d’embrutar els espais públics, les
seves instal.lacions o les façanes dels edificis confrontants, quan aquests actes
no puguin ser qualificats com abandonament de residus i deixalles.
g) El transport de matèries sense la deguda protecció per tal d’evitar el seu
vessament.
h) Realitzar a la via pública treballs propis d’oficis o professions sense
autorització municipal quan aquesta sigui necessària.
i) Ocupar la via pública amb objectes de qualsevol mena, encara que siguin
adosats a establiments sense autorització municipal, o abandonar-los, sempre
que la conducta infractora no estigui tipificada a la legislació de residus.
j) Incomplir les condicions o les obligacions que s’estableixen a les ordenances
o a la llicència municipal en relació als usos especials o als usos privatius.

Article 5. Sancions
Les infracccions regulades en aquesta ordenança se sancionaran amb multa,
segons les quanties fixades a continuació:
Infraccions molt greus: fins a 1.500 euros.
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Infraccions greus: fins a 750 euros.
Infraccions lleus: fins a 400 euros.

Article 6. Graduació de la responsabilitat infractora
La responsabilitat infractora i, com a efecte seu, la sanció a aplicar, es
graduaran segons els criteris següents.
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’1 any, de més d’1 infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

Article 7. Procediment sancionador
El procediment particular per a l’exercici de la potestat regulada en aquesta
ordenança és el que es formalitza al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador en els àmbits de competència de la Generalitat de
Catalunya.

Disposició final
L’ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat publicada íntegrament i
transcorri el termini previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases de
règim local.
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