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Administració Local

2017-01652
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Anunci aprovació defi nitiva ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics

Es fa públic, per al coneixement general, que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 22 de 
desembre de 2016 va aprovar inicialment l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

De conformitat amb els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178.1.b) 
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’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions mitjançant la corresponent inserció de l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
i al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona; BOP núm. 5, de 9 de gener de 2017. No havent-se produït cap 
reclamació ni suggeriment durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut defi nitiu.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.

Contra aquesta disposició, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu 
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es 
considera procedent. 

«
ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS

Títol I. Disposicions generals

CAPÍTOL I. Objecte, fonaments legals i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la convivència i el civisme als espais públics del municipi. Els principis 
que regiran aquesta convivència són la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Amb aquesta fi nalitat, l’Ordenança 
identifi ca els béns jurídics protegits i sanciona aquelles conductes que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la 
convivència ciutadana com els béns que es troben als espais públics.

Article 2. Fonaments legals
1. Aquesta ordenança s’ha elaborat d’acord amb l’article 139 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local que estableix la potestat municipal de tipifi car infraccions i sancions a fi  d’ordenar les 
relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i 
espais públics.

Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Vilalba dels Arcs, particularment a tots els seus espais 
públics, com ara els carrers, les voreres, les places, els parcs, jardins i altres espais, les fonts, així com els camins 
públics, les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal 
situats en aquests.
2. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són al municipi de Vilalba dels Arcs, sigui quina sigui la seva 
situació jurídica administrativa concreta.

CAPÍTOL II. Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i deures

Article 4. Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics 
de la ciutat i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, 
la dignitat i els drets reconeguts a la resta de persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions 
adequades per a la convivència.
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Article 5. Deures generals de convivència i civisme
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o d’altres Ordenances municipals i de la resta 
de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones a què es refereix l’article 3.2 han de respectar les normes de 
conducta previstes en la present Ordenança com a pressupost bàsic de convivència a l’espai públic.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de la resta de persones, ni atemptar contra la seva 
dignitat o la seva llibertat d’acció. 
3. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del municipi i els serveis, les instal·lacions, el 
mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i fi nalitat 
i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
4. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edifi cis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de 
titularitat privada estan obligats a evitar que, des d’aquests, puguin produir-se conductes o activitats que causin 
molèsties innecessàries a la resta de persones.

TÍTOL II. Ordenació de l’ús i la preservació dels espais públics

Capítol I. Neteja dels espais públics

Article 6. Fonaments de la regulació
És la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat.

Article 7. Obligacions generals
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els espais públics d’acord amb el que 
disposa la present ordenança.
2. L’ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que corresponguin, segons aquesta ordenança, 
després del requeriment previ als propietaris o usuaris que hagin embrutat els espais públics als qual podrà imputar 
el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.
3. Els titulars de terrenys, solars, edifi cis o cartells els hauran de mantenir en les condicions d’higiene, salubritat, 
seguretat i conservació adients. Els serveis tècnics municipals determinaran si es compleixen les condicions 
esmentades. Els titulars també resten obligats a la desratització, desinsectació i desinfecció dels esmentats espais.
4. L’Ajuntament podrà inspeccionar els esmentats terrenys, solars o cartells i realitzar-hi, en forma subsidiària, 
els treballs necessaris per conservar les esmentades condicions, després del requeriment previ i de l’audiència 
corresponent als propietaris.

Article 8. Activitats que poden embrutar els espais públics
1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense 
perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars 
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els elements 
urbans que n’hagin estat afectats i la de retirar-ne els materials residuals resultants.
2. L’Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que 
estableix l’apartat anterior.

Article 9. Prohibicions
1. Es prohibit:
a) Llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d’objecte o producte. L’Ajuntament garanteix el servei de 

recollida domiciliària d’escombraries porta a porta. 
b) Abocar residus o retenir-los per més del temps del necessari per a la seva gestió, d’acord amb el que estableixi 

la normativa vigent.
c) Abocar o enterrar residus de qualsevol mena sense els permisos corresponents.
d) Abocar aigües residuals sense autorització prèvia de l’Ajuntament o, si és el cas, d’altres administracions 

competents als terrenys o en qualsevol altre lloc del terme municipal que no estigui legalment autoritzat.
e) Abocar residus líquids o sòlides triturats com a aigües residuals, llevat dels propis de la neteja de la via pública o 

d’altres activitats semblants.
f) Abocar a les clavegueres municipals cap altra substància que no siguin les que resulten del desenvolupament 

normal de la higiene personal i domiciliària, així com cap altra substància no permesa legalment.
2. L’incompliment dels apartats a), b), f) serà sancionat com a falta lleu i els dels c), d) i e) com a falta greu. 
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Article 10. Retirada d’objectes i materials
L’Ajuntament retirarà qualsevol objecte o material abandonat en un espai públic sense perjudici de repercutir els 
costos de l’operació i aplicar la sanció corresponent al responsable.

Capítol II. Ocupació dels espais públics

Article 11. Fonaments de la regulació
Les conductes tipifi cades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la protecció de la salubritat, l’ús 
racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció 
de les propietats industrials i intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de consumidors 
i usuaris.

Article 12. Obligacions generals
1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns 
requerirà l’autorització municipal. La manca d’autorització es considera falta lleu que comportarà a més de la sanció 
corresponent, la interrupció immediata de l’activitat, així com la retirada a càrrec de l’infractor dels obstacles que 
s’haguessin col·locat en els espais públics.
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació de la via pública hauran d’adoptar 
les mesures necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada. 
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat falta lleu.
3. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole 
vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes del paràgraf anterior. Si amb motiu 
de qualsevol d’aquests actes, aquestes es produeixen, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament a 
l’alcaldia o regidor corresponent.
4. És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres productes, llevat 
de les autoritzacions específi ques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.
5. Davant de l’incompliment de les obligacions consignades en aquest article, l’ajuntament podrà executar-les de 
forma subsidiària i a càrrec de l’infractor.

Article 13. Esdeveniments especials
1. La realització de revetlles, festes, balls i d’altres celebracions populars, així com d’actes culturals, esportius i 
recreatius es troba subjecta a autorització municipal, de conformitat amb la normativa vigent. L’Ajuntament podrà 
imposar condicions per a la seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la via 
pública, així com per motius de seguretat i salubritat.
2. Es podrà fi xar i limitar l’horari d’aquestes celebracions de conformitat amb la normativa vigent.
3. La realització d’una activitat de les esmentades anteriorment sense l’autorització corresponent o incomplint les 
condicions fi xades en aquesta o en la normativa vigent es considerarà falta lleu i comportarà la seva suspensió 
immediata.

Article 14 . Prohibició d’estacionament
1. Es prohibeix l’estacionament en els supòsits següents:
- En aquells llocs on es trobi expressament prohibit pel senyal corresponent.
- Damunt les voreres i altres zones destinades al pas de vianants.
- En les zones que eventualment hagin d’estar ocupades per obres, esdeveniments esportius, actes públics o 

qualsevol altra activitat autoritzada o en les vies que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja 
sempre que aquestes activitats estiguin degudament indicades i s’informi del motiu, dia i hora de la prohibició.

2. No es podran estacionar als espais públics vehicles coberts per fundes de plàstic, teixits o similars.
3. Les conductes prohibides descrites anteriorment són constitutives d’infracció lleu.

Article 15. Vehicles abandonats
Resta prohibit abandonar vehicles en un espai públic. Es considerarà que un vehicle es troba abandonat quan 
estigui en un mateix lloc en algun espai públic per un temps superior a un mes, sempre que presenti desperfectes 
externs que permetin presumir racionalment que la seva utilització és impossible o no disposi de les plaques de 
matriculació.
L’abandonament de vehicles en un espai públic es considera falta lleu
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Capítol III. Ordenació de la convivència ciutadana

Article 16. Límits generals del comportament ciutadà
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als edifi cis i instal·lacions municipals que 
ocasionin danys als béns esmentats o al medi ambient, molèsties a d’altres persones i/o alterin la convivència 
ciutadana o el descans dels veïns.
2. Tothom ha de respectar la integritat i la titularitat dels béns de domini públic.

Article 17. Infraccions de la convivència i respecte a les persones
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o difi culti la 
utilització o el gaudi per a la resta d’usuaris.
2. No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus 

elements o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per 
a llocs concrets. No és permès tampoc dormir de dia o de nit en aquests espais. 

b) Rentar-se o banyar-se, rentar cap objecte o banyar animals a les fonts.
c) Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via pública com a les portes, balcons i fi nestres, llevat 

d’autorització municipal o de l’autoritat corresponent.
d) Regar plantes col·locades als balcons i fi nestres quan aquesta activitat provoqui molèsties als veïns o vianants a 

causa del sobreeiximent d’aigua.
e) Disparar coets, petards i, en general, focs d’artifi ci sense prendre les precaucions degudes per tal d’evitar 

accidents i molèsties a les persones i, en tot cas, amb subjecció al que disposi la normativa vigent.
f) Fer necessitats fi siològiques com ara defecar, orinar, escopir a la via pública, en edifi cis i instal·lacions municipals, 

llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquestes necessitats.
g) Llençar a terra xiclets o papers, llevat de fer-ho als espais o papereres habilitats expressament a tal efecte.
h) Espolsar catifes, estores, roba o altres efectes des dels balcons, fi nestres o plantes baixes de les cases.
3. L’incompliment dels apartats a), b), d), f), g), h) es constitutiva d’infracció lleu i els apartats c) i e) es considera 
falta greu. 

Article 18 . Danys als béns situats en espais públics
1. És prohibit tota mena de grafi t, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafi sme amb qualsevol matèria (tinta, 
pintura, matèria orgànica o similars) o bé ratllant la superfície sobre qualsevol element de l’espai públic així com 
a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, 
inclosos equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies publiques en general. 
2. Quan el grafi t o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via 
pública serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3. És prohibit causar destrosses, sacsejar, arrencar, trencar, ratllar o embrutar parets o interior d’edifi cis i instal·lacions 
municipals, tanques, bardisses o partes divisòries, fonts públiques, fanals d’enllumenat, pals de línies d’electricitat, 
conduccions d’aigües, senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà, entès aquest com aquells elements que 
serveixin d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives, com papereres, fonts, estanys, jocs 
infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors i, en general, tots aquells béns i serveis 
que siguin elements estructurals de la via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat de persones i 
vehicles.
4. Embrutar els parcs i jardins o realitzar-hi qualsevol activitat, llevat d’autorització municipal.
5. L’incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta lleu (apartat 4) i falta greu (apartat 3)
6. Tindran la consideració d’infraccions greus (apartat 1), les pintades o els grafi ts que es realitzin en béns d’interès 
històric o artístic del municipi; aquelles que causen un deteriorament a les façanes dels immobles confrontats, públics 
o privats, llevat que l’extensió de la pintada o el grafi t sigui quasi inapreciable. Seran considerades infraccions lleus 
les pintades que pel seu caràcter i intensitat no puguin incloure’s en els apartats anteriors.
7. L’Ajuntament subsidiàriament podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció amb càrrec a persona o 
persones responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L’Ajuntament es rescabalarà 
de les despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions escaients.

Article 19. Ocupació i usurpació de béns de domini públic
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d’ocupació estaran obligats a reparar els danys i 
perjudicis que causin o a restituir el que hagin sostret, així com a abandonar els espais que hagin ocupat.
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipifi cada penalment seran sancionats per a comissió d’una infracció 
administrativa. L’import de la sanció es calcularà d’acord amb el valor del dany causat.
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Capítol IV. Contaminació acústica 

Article 20. Sorolls als edifi cis. Prohibicions
1. És prohibit:
a) Qualsevol classe de soroll a l’interior dels habitatges que provoqui molèsties als veïns, particularment els produïts 

per reparacions de caràcter domèstic o trasllat de mobles, especialment de les 22 h a les 8 h.
b) Deixar entre les 22 i les 8 hores en patis, galeries, balcons o fi nestres qualsevol animal que, amb els seus cants, 

sons, crits o altres activitats pertorbi el descans dels veïns. Durant la resta d’hores, també hauran d’ésser retirats 
pels seus propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als altres ocupants de l’immoble o als 
dels habitatges propers. Tampoc no podran produir molèsties encara que els animals estiguin a l’interior dels 
pisos o locals de què es tracti.

2. La realització d’alguna de les conductes anteriors és considerarà falta lleu.
 
Article 21. Sorolls provocats des dels espais públics.
1. És prohibit:
a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.
b) La realització de treballs en la via pública i en la construcció a partir de les 20 h i fi ns les 8 h, excepte en el cas 

d’obres urgents i aquelles autoritzades per l’Ajuntament que pel perill o els inconvenients que comportin no es 
puguin efectuar en horari diürn.

c) Accionar sense causa justifi cada qualsevol sistema d’avís acústic (alarmes, sirenes, etc..) instal·lat en edifi cis o 
vehicles. 

d) Fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments musicals o altres aparells anàlegs per sobre dels límits 
que imposa el respecte mutu.

2. L’incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a falta lleu.

Article 22. Normativa
En tot cas, s’estarà a la normativa vigent de sorolls i al mapa de contaminació acústica de Vilalba dels Arcs.

Capítol V. Protecció, conservació i ús dels camins

Article 23. Ús comú general
1. L’ús comú general dels camins municipals és aquell que correspon per igual a tots els ciutadans i ciutadanes 
indistintament i simultàniament. Aquest ús comú general inclou el trànsit de persones, ramats, la utilització de 
vehicles motoritzats i no motoritzats.
La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets 
dels vianants i dels usuaris no motoritzats i no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les 
persones i als ecosistemes naturals.
2. El trànsit pels camins municipals es farà respectant sempre les normes de circulació i de seguretat vial. La 
velocitat màxima de circulació per camins és de 30 quilòmetres per hora.
3. Només és permesa la circulació dels vehicles amb rodes pneumàtiques, autoritzats a circular per vies públiques 
segons el que disposa la normativa sectorial. Resta prohibida la circulació de vehicles o maquinària amb rodes de 
ferro, tipus eruga, o de qualsevol altra classe que pugui causar danys als camins.
4. Es prohibeix la circulació pels camins municipals de vehicles de gran tonatge, i en especial els tràilers, a excepció 
d’aquells que guardin una relació directa amb l’activitat agropecuària, tal com el transport de fruita, de bestiar, 
dejeccions o àrids. No és permés circular amb aquests vehicles si per les seves característiques o càrrega afecten 
el ferm del camí, llevat d’autorització administrativa. L’autorització podrà exigir la reparació dels danys ocasionats, 
així com el requeriment de la prestació de garantia econòmica sufi cient per a la reposició dels danys que es puguin 
causar.
5. Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l’Ajuntament tots els danys i desperfectes que produeixin 
als camins i al pagament de l’import de la reparació.
6. L’autoritat municipal pot imposar limitacions especials de trànsit a tots o a determinats tipus de vehicles o usuaris, 
en tot el camí o en determinats trams o parts, amb caràcter temporal o permanent, si la conservació, les exigències 
tècniques o la seguretat del camí o la protecció de l’entorn natural ho exigeixen.
Aquestes limitacions o restriccions en l’ús comú general no generaran dret a indemnització per part dels afectats 
i podran consistir tant en la prohibició absoluta de transitar temporalment, com en la de fer-ho en determinades 
condicions.
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Article 24. Limitacions i prohibicions sobre la zona de domini públic
1. Resta totalment prohibida qualsevol activitat que suposi un dany per al camí o per a la seguretat dels seus usuaris 
i molt especialment les competicions, carreres o altres modalitats de conducció extrema que suposin un perill, entre 
d’altres, per als agricultors, ramaders, ciclistes o altres usuaris del camí, animals domèstics o fauna salvatge.
2. Qualsevol desperfecte que es produeixi als camins que no sigui conseqüència del seu ús normal produirà que el 
causant s’hagi de fer càrrec del cost de la reparació.

Article 25. Protecció dels camins
1. Els titulars de les fi nques que limiten amb els camins municipals estan obligats a impedir que, pel motiu que sigui, 
arribi als camins l’aigua procedent del reg de la fi nca. La inobservància d’aquesta obligació comportarà les sancions 
establertes i el pagament de la reparació dels danys ocasionats.
2. Els matolls, esbarzers i tota mena de brancatge que serveix de resguard o tanca als camps i les fi nques afrontadors 
amb el camí hauran d’estar ben tallats i de manera que no en sobresurtin, sota la responsabilitat del propietari de 
la fi nca
3. Els propietaris dels terrenys han de garantir el bon estat de manteniment dels murs de sosteniment de desmunts 
i terraplens per tal de no afectar el ferm del camí. 
4. Qualsevol acte que promogui un moviment de terres susceptible de perjudicar els camins municipals requerirà 
prèviament de l’atorgament d’una llicència municipal. Aquestes actuacions no podran perjudicar en cap cas el ferm 
del vial, ni tampoc incidir en els factors que poden perjudicar-los, tal com el curs de les aigües ni la inclinació dels 
talussos.

Article 26. Infraccions i sancions
Infraccions lleus. Es consideraran infraccions lleus les següents:
a) Superar el límit de velocitat de 30 km/h
b) Realitzar usos o actuacions no permeses en els camins, sense les autoritzacions o llicències requerides o 

incomplint les seves condicions, quan sigui possible la seva legalització posterior.
c) Actes que comportin una obstaculització lleu a la vialitat normal del camí, com abandonar deixalles o altres 

materials de poc volum, desguassar-hi aigua o un altre líquid, fer malbé la calçada arrossegant materials durs o 
qualsevol altra activitat que perjudiqui lleument la circulació normal i no impliqui el més mínim perill per als usuaris 
de la via.

d) Col·locar, llençar o abandonar objectes o materials que puguin difi cultar lleument la visibilitat dels vehicles.

Infraccions greus. Es consideraran infraccions greus les següents:
a) Realitzar usos o actuacions no permeses en els camins, sense les autoritzacions o llicències requerides o 

incomplint les seves condicions, quan no sigui possible la seva legalització posterior o provoquin problemes de 
seguretat a la via pública

b) Aquelles que es preveuen als apartats anteriors quan el perjudici o el risc afecti greument la circulació normal.
c) Deteriorar qualsevol element dels camins directament relacionat amb l’ordenació, orientació i seguretat de la 

circulació o modifi car-ne intencionadament les característiques o ubicació.
d) Destruir, deteriorar, alterar o modifi car qualsevol obra o instal·lació dels camins o dels seus elements funcionals 

i de senyalització.
e) Col·locar o abocar objectes o material de qualsevol naturalesa que afecti els camins.
f) Efectuar encreuaments aeris o subterranis no permesos en els camins o fer-ne sense l’oportuna autorització o 

incomplint les seves condicions.
g) No reparar els danys causats en els camins en el termini assenyalat.
h) Instal·lació de cartells, rètols o senyalització en els camins sense la preceptiva llicència municipal, quan provoquin 

problemes de seguretat a la via pública.

Infraccions molt greus. Es consideraran infraccions molt greus les següents:
a) Sostreure, deteriorar o destruir qualsevol element del camí directament relacionat amb l’ordenació, orientació i 

seguretat de la circulació o modifi car-ne intencionadament les característiques o la situació, quan s’impedeixi que 
l’element de que es tracti segueixi prestant la seva funció.

b) Destruir, deteriorar, alterar o modifi car qualsevol obra o instal·lació dels seus elements funcionals quan les 
actuacions afectin de forma greu a la calçada

c) Danyar o deteriorar circulant-hi amb pesos o càrregues que excedeixin els límits autoritzats.
d) Les qualifi cades com a greus quan s’apreciï reincidència.
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Les infraccions tipifi cades seran sancionades per cada acte, segons la intencionalitat o el grau de negligència i els 
efectes dels fets per al risc objectiu de la circulació, amb les següents sancions:
a) Infraccions lleus: de 100,00€ a 400,00€
b) Infraccions greus: de 401,00€ a 1.500,00€
c) Infraccions molt greus: de 1501,00€ a 3.000,00€

Article 27. Restitució del camí a l’estat anterior
1. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el camí a l’estat 
anterior a la comissió de la infracció i de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.
2. En el cas que sigui d’urgència la reparació del dany per al servei normal del camí i sempre que sigui aconsellable 
per les seves característiques, els serveis municipals procediran a la seva immediata reparació. A continuació es 
seguirà el procediment previst legalment per al rescabalament de les despeses ocasionades.
Si no és urgent la reparació del dany, es requerirà l’interessat perquè la dugui a terme en un termini no superior a 
un mes, transcorregut el qual i en el cas que no ho hagi fet es procedirà a l’execució subsidiària prevista en el cas 
anterior.

Títol III. Procediment sancionador

Article 28. Procediment aplicable i principis de la potestat sancionadora
1. En defecte de procediment sancionador específi c, les infraccions comeses tipifi cades en aquesta Ordenança es 
sancionaran prèvia tramitació del procediment regulat en aquest títol.
2. La potestat sancionadora s’ha d’exercir de conformitat amb els articles 25 i ss. de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.

Article 29. Actuacions prèvies
1. Amb anterioritat a l’inici del procediment, l’òrgan competent pot obrir un període d’informació o actuacions 
prèvies orientades a determinar, amb la precisió més gran possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del 
procediment, la identifi cació de la persona o persones que puguin ser responsables i les circumstàncies rellevants 
que concorrin en uns i altres.
2. Les actuacions prèvies les han de dur a terme els òrgans que tinguin atribuïdes funcions d’investigació, indagació 
i inspecció en la matèria i, si no n’hi ha, la persona o l’òrgan administratiu que determini l’òrgan competent per iniciar 
o resoldre el procediment.

Article 30. Inici del procediment
Els procediments de naturalesa sancionadora s’inicien sempre d’ofi ci per acord de l’òrgan competent, per iniciativa 
pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia i han d’establir 
la separació deguda entre la fase instructora i la sancionadora, que s’encarregarà a òrgans diferents.

Article 31. Acord d’iniciació
1. L’acord d’iniciació ha de contenir almenys:
a. Identifi cació de la persona o persones presumptament responsables.
b. Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualifi cació i les sancions que puguin 

correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c. Identifi cació de l’instructor i, si s’escau, secretari del procediment, amb indicació expressa del règim de recusació 

d’aquests.
d. Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix aquesta competència, amb indicació 

de la possibilitat que el presumpte responsable pugui reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els 
efectes que preveu l’article 85.

e. Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el procediment sancionador, 
sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest de conformitat amb l’article 56.

f. Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, 
així com indicació que, en cas que no s’efectuïn al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l’acord 
d’iniciació, aquest pot ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la 
responsabilitat imputada.

2. L’acord d’iniciació s’ha de comunicar a l’instructor del procediment, amb trasllat de totes les actuacions que 
existeixin sobre això, i s’ha de notifi car als interessats, i en tot cas s’entén com a tal l’inculpat. Així mateix, la incoació 
s’ha de comunicar al denunciant quan les normes reguladores del procediment ho prevegin.
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3. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot resoldre el 
procediment amb la imposició de la sanció que escaigui.
4. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció pecuniària i una altra de 
caràcter no pecuniari però s’ha justifi cat la improcedència de la segona, el pagament voluntari per part del presumpte 
responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que 
fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per 
la comissió de la infracció.
5. En el cas de reconeixement per part de l’infractor de la seva responsabilitat i en el cas de pagament voluntari per 
part del presumpte responsable, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per resoldre 
el procediment ha d’aplicar una reducció del 20% sobre l’import de la sanció proposada. La reducció esmentada ha 
d’estar determinada a la notifi cació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment 
o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

Article 32. Al·legacions i proposició de prova
1. Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, poden adduir al·legacions i 
aportar documents o altres elements de judici.
Uns i altres han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució corresponent.
2. En tot moment els interessats poden al·legar els defectes de tramitació i, en especial, els que suposin paralització, 
infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l’omissió de tràmits que poden ser solucionats abans de la 
resolució defi nitiva de l’afer. Les al·legacions esmentades poden donar lloc, si hi ha raons per a això, a l’exigència 
de la responsabilitat disciplinària corresponent.

Article 33. Mitjans i període de prova
1. Els fets rellevants per a la decisió d’un procediment es poden acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible 
en dret, la valoració de la qual s’ha de fer d’acord amb els criteris que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil.
2. Quan l’Administració no doni per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa del procediment ho 
exigeixi, el seu instructor ha d’acordar l’obertura d’un període de prova per un termini no superior a trenta dies ni 
inferior a deu, a fi  que es puguin practicar totes les que cregui pertinents. Així mateix, quan ho consideri necessari, 
l’instructor, a petició dels interessats, pot decidir l’obertura d’un període extraordinari de prova per un termini no 
superior a deu dies.
3. L’instructor del procediment només pot rebutjar les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament 
improcedents o innecessàries, mitjançant una resolució motivada.
4. En els procediments de caràcter sancionador, els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes 
vinculen les administracions públiques respecte dels procediments sancionadors que substanciïn.
5. Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-
se els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer prova d’aquests llevat 
que s’acrediti el contrari.
6. Quan la prova consisteixi en l’emissió d’un informe d’un òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret 
públic, s’entén que aquest té caràcter preceptiu.
7. Quan la valoració de les proves practicades pugui constituir el fonament bàsic de la decisió que s’adopti en el 
procediment, perquè és una peça imprescindible per a l’avaluació correcta dels fets, s’ha d’incloure en la proposta 
de resolució.

Article 34. Proposta de resolució i notifi cació als interessats
1. Una vegada conclosa la instrucció del procediment, l’òrgan instructor ha de formular una proposta de resolució que 
ha d’indicar la posada de manifest del procediment i el termini per formular al·legacions i presentar els documents i 
les informacions que es considerin pertinents. Aquesta proposta de resolució també ha de fi xar de manera motivada 
els fets que es considerin provats i la seva qualifi cació jurídica exacta, s’ha de determinar la infracció que, si 
s’escau, aquells constitueixin, la persona o persones responsables i la sanció que es proposi, la valoració de les 
proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les mesures 
provisionals que, si s’escau, s’hagin adoptat.
2. L’òrgan instructor ha de resoldre la fi nalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sense que 
sigui necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la instrucció del procediment es posi de manifest 
que es dóna alguna de les circumstàncies següents:
a. La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció.
b. Quan els fets no estiguin acreditats.
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c. Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una infracció administrativa.
d. Quan no existeixi o no s’hagi pogut identifi car la persona o persones responsables o bé apareguin exemptes de 

responsabilitat.
e. Quan es conclogui, en qualsevol moment, que la infracció ha prescrit.
Quan la instrucció conclogui la inexistència d’infracció o responsabilitat i no es faci ús de la facultat prevista a 
l’apartat anterior, la proposta ha de declarar aquesta circumstància.

Article 35. Resolució
L’instructor elevarà a l’òrgan competent per resoldre el procediment una proposta de resolució, el qual, si no decideix 
que es realitzin actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució que ha d’incloure la valoració de 
les proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, ha de fi xar els fets 
i, si s’escau, la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que 
s’imposen, o bé la declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat i s’ha de notifi car als interessats.

Article 36. Reparació de danys
La imposició de les sancions que corresponguin per incompliment d’aquesta ordenança no exonera la persona 
infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
A aquestes efectes, l’administració municipal tramitarà per la via d’execució subsidiària l’obligació de rescabalament 
que procedeixi.

Article 37. Òrgans competents
Seran òrgans sancionadors l’alcalde-essa o el membre d’aquest Ajuntament a qui delegui l’exercici de la competència.

Article 38. Tramitació simplifi cada
1. En el cas de procediments de naturalesa sancionadora, es pot adoptar la tramitació simplifi cada del procediment 
quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, d’acord amb el que preveu la seva normativa 
reguladora, existeixen elements de judici sufi cients per qualifi car la infracció com a lleu, sense que calgui l’oposició 
expressa per part de l’interessat prevista a l’apartat 2.
2. Llevat que resti menys per a la seva tramitació ordinària, els procediments administratius tramitats de manera 
simplifi cada han de ser resolts en trenta dies, a comptar del següent a aquell en què es notifi qui a l’interessat l’acord 
de tramitació simplifi cada del procediment, i han de constar únicament dels tràmits següents:
a. Inici del procediment d’ofi ci o a sol·licitud de l’interessat.
b. Esmena de la sol·licitud presentada, si s’escau.
c. Al·legacions formulades a l’inici del procediment durant el termini de cinc dies.
d. Tràmit d’audiència, únicament quan la resolució hagi de ser desfavorable per a l’interessat.
e. Informe del servei jurídic, quan aquest sigui preceptiu.
f. Informe del Consell General del Poder Judicial, quan aquest sigui preceptiu.
g. Dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma en els casos en què sigui 

preceptiu. Des que se sol·liciti el dictamen al Consell d’Estat, o òrgan equivalent, fi ns que aquest sigui emès, es 
produeix la suspensió automàtica del termini per resoldre.

h. L’òrgan competent ha de sol·licitar l’emissió del dictamen en un termini tal que permeti complir el termini de 
resolució del procediment. El dictamen pot ser emès en el termini de quinze dies si així ho sol·licita l’òrgan 
competent.

i. En tot cas, en l’expedient que es remeti al Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent, s’ha d’incloure una 
proposta de resolució. Quan el dictamen sigui contrari al fons de la proposta de resolució, independentment del 
fet que s’atengui o no aquest criteri, l’òrgan competent per resoldre ha d’acordar continuar el procediment d’acord 
amb la tramitació ordinària, la qual cosa s’ha de notifi car als interessats. En aquest cas, s’entenen convalidades 
totes les actuacions que s’hagin realitzat durant la tramitació simplifi cada del procediment, a excepció del 
dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent.

j. Resolució.
3. En el cas que un procediment exigeixi la realització d’un tràmit no previst a l’apartat anterior, ha de ser tramitat 
de manera ordinària.

Tipifi cació d’infraccions i sancions

Article 39. Graduació de les infraccions
Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d’aquesta Ordenança previstes com a tals 
infraccions, que es qualifi caran com a lleus, greus i molt greus.
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Article 40. Tipifi cació de les infraccions
1. Es consideren infraccions els actes o omissions tipifi cats expressament i els que en general constitueixin 
vulneracions de les normes contingudes en aquesta Ordenança sempre dintre del marc que per a les infraccions 
estableix l’art. 140 del Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. En defecte de tipifi cació expressa, es consideraran:
a)  Faltes lleus, les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències de les quals no afectin la 

seguretat o la salubritat públiques
b)  Faltes greus, les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles que, per mera negligència o 

descurança afectin la seguretat o la salubritat públiques.
c)  Faltes molt greus, de conformitat amb la normativa vigent, són molt greus les infraccions que suposin:
a)  Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o 

l’exercici de drets legítims d’altres persones, el desenvolupament normal d’activitats de tota classe conformes 
amb la normativa aplicable o la salubritat o ornament públics.

b)  L’impediment de l’ús d’un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la seva utilització.
c)  L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al funcionament normal d’un servei públic.
d)  Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei 

públic.
e)  L’impediment de l’ús d’un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seva utilització.
f)  Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, 

siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.

Article 41. Tipifi cació de sancions 
1. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà de conformitat amb els procediments 
establerts normativament.
2. Les infraccions tipifi cades per aquesta ordenança serán sancionades, sense perjudici de la prevalença de la 
normativa sectorial aplicable, d’acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: fi ns a 750 euros
b)  Infraccions greus: de 751 fi ns a 1500 euros
c) Infraccions molt greus de 1501 fi ns a 3000 euros »

Vilalba dels Arcs, 23 de febrer de 2017
L’alcaldessa, Mª Teresa Mariné Solé
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