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TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I . Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Finalitat i objecte
1. La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social
i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans
i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds
incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es
desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que
transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats
tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència
ciutadana. El poble ha de ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social.
Article 2. Fonament legal
El fonament legal d’aquesta ordenança és, en primer lloc, l’aplicació dels principis constitucionals
i en el desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya
en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata
d’aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (LMRLC), així com els reglaments que les desenvolupen. Son igualment fonament i
eina d’interpretació d’aquesta ordenança la resta de normativa de règim local aplicable, la
normativa de procediment administratiu comú i específic i la normativa sectorial a la qual es fa
referència de forma directa o indirecta en el present articulat.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Bellpuig.
2. Les determinacions regulades en aquesta ordenança afecten: a) La ciutadania en general,
siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, pel fet de ser usuaris de la via,
espais, béns i serveis públics b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al
comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del poble i, en
general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, la ciutadania
i l’interès general local, tot això amb la finalitat d’aconseguir una millor qualitat de vida, tant
individual com col·lectiva
3 Les normes d’aquesta ordenança s’aplicaran:
-Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que, per la seva
naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut.
-Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials aplicables, ja siguin
estatals, autonòmiques o locals.
Article 4. Objectiu de les limitacions i prohibicions
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta ordenança s’estableixen amb la finalitat que
el comportament de les persones descrites en l’article anterior, per tal de garantir la normal
convivència ciutadana, tingui com a frontera, no només el trencament de les normes jurídiques,
sinó també la pertorbació o perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat
del poble i el respecte als drets i béns de la resta de ciutadans.
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Article 5. Difusió
1. A més de fer les publicacions legalment preceptives, l’Ajuntament farà conèixer el contingut
d’aquesta ordenança a tots els habitants del municipi a través dels mitjans de comunicació
establerts amb aquesta finalitat.
2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d’aquesta ordenança, la Corporació municipal la
incorporarà de forma permanent en la Web informativa municipal, en el seu text íntegre i amb
indicació de les modificacions que es vagin efectuant sobre el text inicial.
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
1. El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.
2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar
immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions d’aquesta
ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert.
3. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir
les accions escaients en cada cas.
Article 7. Intervenció administrativa
En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament exercirà les funcions d’intervenció
administrativa corresponents, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres
administracions públiques.

CAPÍTOL II . Drets i deures de la ciutadania. Principis de convivència.
Article 8. Drets dels ciutadans i ciutadanes
1. Es reconeixen, a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, els drets regulats en
aquesta ordenança, sense perjudici de qualsevol altres que es determini en la legislació vigent en
aquesta matèria. Totes les persones tenen el dret d’actuar amb plena llibertat. Tanmateix,
l’Ajuntament de Bellpuig té la potestat de limitar-la quan la seva expressió vulneri el dret de
llibertat dels altres o sigui contrari a la dignitat de les persones. La ciutadania té dret que es
respecti la seva integritat i la dels seus bens. Totes les persones tenen el dret al descans nocturn
i així mateix, totes les persones tenen també el deure de respectar el descans nocturn dels que
viuen al municipi.
2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de règim local, la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les ordenances i
reglaments municipals i la resta de normativa de règim local vigent, tots els ciutadans i ciutadanes
del terme municipal tenen dret a:
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i reglaments i,
si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament.
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i espais públics.
L’Ajuntament ha de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda per disminució
física a accedir als serveis públics i espais públics sense obstacles ni barreres
arquitectòniques.
d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la
competència sigui municipal i de caràcter obligatori.
e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa veïnal,
d’acord amb allò previst a la legislació reguladora.
f) Exercir els drets d’informació i de participació en els termes previstos en el Reglament
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Bellpuig i en les normes que en cada moment
regulin la participació activa dels ciutadans en els afers municipals.
g) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals
tinguin la condició d’interessats.
h) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la responsabilitat
dels quals es tramitin els procediments.
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i) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin conjuntament
amb els originals.
j) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior
al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en el
moment de redactar la proposta de resolució.
k) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions
vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
l) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als
diferents serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar l’exercici dels seus drets i
el compliment de les seves obligacions.
m) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està previst en la legislació
vigent.
n) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, de
conformitat amb la legislació reguladora.
o) Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa municipals en
les seves Ordenances i Reglaments.

3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals de les normes de
procediment administratiu, amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció de
dades i de la resta de drets fonamentals.

Article 9. Deures dels ciutadans i ciutadanes
Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars de béns
ubicats al municipi, tenen els deures següents:
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la
realització de les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els períodes
voluntaris que es determinin.
b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats
per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment.
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els
sol·licitin.
d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal, quan siguin requerits per disposició legal
amb indicació del motiu de la citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants, d’acord amb
allò previst a la normativa reguladora.
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments
comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.
g) Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació,
en el cas previst per la llei.
h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres interessats
que no hagin comparegut en un procediment.
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la convivència
ciutadana, per fer del poble un espai on poder-se desenvolupar socialment i humanament,
tant la ciutadania com els visitants, individualment i col·lectivament. És a dir, evitar tota
conducta que pugui posar en perill la convivència, que expressi una manca de respecte
cap als altres o que contribueixi al deteriorament del municipi i el seu entorn
j) Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipals en les
seves Ordenances i Reglaments.
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Article 10. Conductes i actituds
1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat,
i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius.
2. L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi
de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència, sens perjudici de la interposició
del corresponent recurs davant de la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui una
decisió.
3. L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, individual o col·lectiu,
que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives individuals i/o col·lectives degudament
autoritzades.
4. L’Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a promoure
actituds de respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que proposin com a objectius
assolibles la superació de la marginació social o econòmica de determinades persones o
col·lectius.
5. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais públics, per
tal que ajudi a transitar o orientar-se les persones que ho necessiten perquè tenen algun tipus de
discapacitat motriu i/o sensorial o perquè es troben en circumstàncies similars.
6. L’Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o l’ús del mobiliari urbà
a les persones que ho necessitin més, i d’estimular també altres actituds de civisme i cortesia.
7. Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la
persona i vetllar perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica,
física o d’altra mena, especialment si van adreçades a les autoritats, dones, infants i persones
grans o discapacitades.
Tots els ciutadans residents a Bellpuig, tant els nascuts en el nostre país com els provinents
d’altres països, respectaran els hàbits, els costums i les tradicions de qualsevol cultura que
conforma el teixit societari de la nostra ciutat i compliran amb el que estableixin les lleis i la resta
de normativa.
8. L’autoritat municipal garantirà el dret al respecte i perseguirà, de conformitat amb la legislació
vigent, aquelles conductes que el violin. En especial, l’autoritat municipal promourà la convivència
i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds i comportaments
racistes i xenòfobs. En aquest sentit, col·laborarà amb les altres administracions per tal de
protegir el dret al respecte en l’àmbit del seu terme municipal i promourà una política coordinada
de seguretat.
9. L’autoritat municipal també evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i béns
públics.
Article 11. Dret a la manifestació, expressió i participació
L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets de la
ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de manifestació, expressió i
participació en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits i amb coneixement
de l’autoritat governativa competent, respectant l’organització pactada en referència a horaris,
itineraris i condicions específiques.
Article 12. Ciutadania i autoritats municipals
1. La ciutadania en general és obligada a seguir les indicacions que determinin les autoritats
municipals o les contingudes en els bans i ordenances municipals.
2. Els agents de l’autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un tracte
de correcció i cortesia en les relacions amb els ciutadans i ciutadanes, als quals auxiliaran i
protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informació escaient sobre les causes i
finalitats de les actuacions. Han d’actuar, i es regiran, pels principis de congruència, oportunitat i
proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast. En els casos que sigui necessari utilitzar
mesures de compulsió sobre les persones, han de portar a terme els actes de força estrictament
indispensables, amb ple respecte a la dignitat i integritat de les persones afectades.
3. Els agents de l’autoritat, podran requerir, en l’exercici de les seves funcions d’investigació o
prevenció, la identificació de les persones i dur a terme les comprovacions adients, a la via i als
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espais públics o en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la identitat de la persona sigui
necessari per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció de la seguretat
ciutadana o de la convivència pacífica.
4 La ciutadania podrà adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar actes que considerin
erronis o que atemptin contra la seva dignitat o integritat.

TÍTOL II . ÀMBITS DE SEGUIMENT I COMPORTAMENT DELS
CIUTADANS
CAPÍTOL I . Via pública
Article 13. Definició de via pública
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les
avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones
terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal destinats
directament a l’ús comú general dels ciutadans i de les ciutadanes. S’exceptuen, pel seu caràcter
no públic, les urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars, les galeries
comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic dels quals
correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en règim de propietat horitzontal.
Article 14. Comportament general a la via pública
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi de
Bellpuig i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats pel que disposa la
legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis
públics, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics.
2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la
tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme i evitant perjudicar els drets i els béns de la
resta de persones.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la seva
llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de respecte mutu,
tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual cosa, cal abstenir-se particularment de
realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o
moral.
4. Són també actituds recomanables la neteja de les voreres en la longitud que correspongui a
les façanes dels edificis per part dels propietaris respectius, així com la recollida de la neu dels
mateixos trams en cas de nevades intenses.
Article 15. Ocupacions de la via pública
1. Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la corresponent llicència o
autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es compleixi la normativa legal
a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de
protecció civil i als plans corresponents.
2. Les corresponents ordenances i reglaments municipals, fixaran les condicions concretes en les
quals es podrà procedir a ocupar la via pública i el procediment per l’atorgament de les preceptives
llicències, autoritzacions o concessions.
3. Les autoritzacions per ocupacions de la via pública podran ser revocades per raons d’interès
públic, per raons de seguretat, per la realització de obres o la prestació de serveis o per altres
causes justificades d’interès general. La revocació o retirada de l’autorització només generarà dret
a indemnització quan així ho estigui previst en la legislació vigent.
4. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter puntual i no
comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament, als efectes oportuns.
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Article 16. Conservació i reparació de les via pública
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació de les vies públiques de titularitat
municipal i dels elements que les conformen, i especialment aquelles que degut al seu estat
deficient, causen molèsties o perjudicis a la ciutadania, com ara: voreres, rajoles o llambordes en
mal estat. Cap persona no pot executar treballs que comportin modificacions de la via pública o
del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.
2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres d’edificació que
siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis limítrofs amb la via pública o
que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i
han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis
municipals corresponents, de conformitat amb les prescripcions contingudes a les Normes
d’Urbanisme de Bellpuig, i la resta de normativa concordant, així com en les condicions fixades
en la corresponent llicència.
Article 17. Regulació de la publicitat
1. L’objecte principal serà afavorir la publicitat directa a les bústies, per dignificar el sector,
racionalitzar l’activitat i reduir les molèsties que la bustiada pot provocar als ciutadans.
2. Només podran exercir aquesta activitat les empreses de distribució de material publicitari
legalment constituïdes, sens perjudici de l’excepció de la propaganda electoral i institucional.
3. La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais que
els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. Igualment resta
prohibit repartir publicitat a la via pública.
4. Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible una identificació de l’empresa
distribuïdora; en la seva absència es responsabilitzarà subsidiàriament a l’empresa anunciant.
5. Les empreses distribuïdores hauran d’abstenir-se de dipositar la publicitat en aquelles bústies
on els propietaris indiquin expressament la voluntat de no rebre’n.

CAPÍTOL II . Parcs, jardins i edificis municipals
Article 18. Definició d’espais municipals
És objecte d’aquest capítol la defensa dels espais públics municipals, tant els que estan plantats
(parcs, jardins i plantacions de tota mena) com els que es dediquen principalment al lleure i a
l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc), així com també els edificis de titularitat municipal.
Article 19. Utilització d’espais municipals
1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns, serveis i edificis públics, que ha
d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el dret que la resta de
ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al seu gaudiment.
2. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que
l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.
3. Les persones usuàries de parcs i jardins hauran de:
a) Respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de
desperfectes i brutícia.
b) Seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la resta de persones usuàries.
c) Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les que
puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.
d) Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es busca en
aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar
aquesta tranquil·litat.
4. En les nits de festes i revetlles, l’Ajuntament fixarà les condicions especials per al l’ús de l’accés
a aquests espais, si escau. D’altra banda, l’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais
públics pera festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius. Prèviament a l’autorització,
l’Ajuntament ho comunicarà, amb la suficient antelació, als veïns afectats, als efectes de què
aquests puguin presentar suggeriments, propostes, etc. al respecte.
5. En el cas d’edificis municipals existint normativa reguladora de l’ús i gaudiment de determinats
espais o l’ús i gaudiment de determinats serveis públics, aquesta haurà de ser respectada de
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forma estricta. La interpretació de la normativa específica es veurà complementada per la
normativa general que estableix la present ordenança.
Article 20. Manteniment dels espais municipals
Tot i que els espais públics són en última instància responsabilitat de les autoritats municipals,
cal tenir en compte, que les actituds de respecte i ús responsable de tots els serveis públics
(gronxadors, bancs, parets, cadires, escales, etc.) per part de tots els ciutadans, són també un
element indispensable per al seu bon manteniment i decòrum.

CAPÍTOL III . Conservació de la propietat
Article 21. Manteniment d’edificis i habitatges
1. La propietat d’edificis i habitatges haurà de mantenir l’aspecte digne de façanes, balcons,
xemeneies i altres elements exteriors de la construcció. Sense perjudici de la normativa
urbanística vigent, l’alcaldia podrà requerir, i en el seu cas sancionar, les actuacions de dignificació
adients.
2. Les façanes principals dels edificis hauran d’estar, si més no, arrebossades. Els desaigües de
les aigües pluvials, es conduiran fins a la claveguera. Els fums molestos i contaminants s’hauran
de conduir de manera adient.
Article 22. Definició de solars urbans i terrenys
Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de solar les superfícies del sol urbà aptes
per l’edificació que reuneixin els requisits establerts a l’article 29 de la Llei d’ Urbanisme o la
normativa urbanística aplicable. També tindran la consideració de solar les parcel·les no
utilitzables que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són susceptibles
d’ús adequat. D’altra banda, tindran la consideració de terrenys els situats en sòl rústic i
urbanitzable.
Article 23. L’estat de solars urbans i terrenys
Cal valorar la importància de mantenir la seguretat i el benestar col·lectiu i prevenir situacions
que afectin la salubritat pública, i instar als propietaris de terrenys i solars urbans perquè els
mantinguin en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Tenint en compte aspectes
bàsics com la neteja de la vegetació espontània i altres tipus de residus, a l’objecte d’evitar o
disminuir els perills i perjudicis als veïns que es puguin ocasionar per possibles incendis o per
l’aparició de rosegadors o d’altres, així com també el tancat de solars per tal d’incrementar la
seguretat de les propietats i facilitar la salubritat dels solars i el ornat públic del sol urbà.
Article 24 . La neteja de solars urbans i terrenys
S’entén per neteja de solars i terrenys (sol rústic i urbanitzable), els treballs necessaris per retirar
les herbes i maleses, de runa, brossa, residus sòlids urbans o residus industrials de qualsevol
tipus, que pugui incidir en la propagació d’incendis o fomentar l’aparició o difusió de plagues o
rosegadors, mentre no s’hi practiquin obres de nova construcció, per raons de salubritat, i
seguretat pública, i/o ornat públic.
Els propietaris de solars i terrenys (sol rústic i urbanitzable) hauran de mantenir-los en condicions
de seguretat, salubritat i ornat públic. Queda prohibit el dipòsit en ells
d’escombraries, residus
sòlids urbans, deixalles i/o enderrocs, així com herbes i bardisses en estat d’abandonament, així
com qualsevol element físic que representi un impacte visual per l’entorn.
La neteja dels terrenys i solars es realitzarà en la forma que causi el menys dany possible a la
capa vegetal.
Article 25. El tancament de solars urbans i terrenys
S’entén per tancament de solar, l’obra exterior de nova planta que té com a funció el tancament
físic de solar.
Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los tancats, mentrestant no es duguin a terme
obres de nova construcció i en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
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L’alçada i els materials a utilitzar per al tancament del solar, així com la seva alineació, s’efectuarà
d’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic, o d’acord amb la normativa
urbanística aplicable.
El tancament de solars es considera obra menor i està subjecta a llicència prèvia.
El tancament de solars amb murs de façana a carrer, tant si son de formigó com parets en sec,
seran objecte de permís d’obres majors i designació de tècnic facultatiu.

CAPÍTOL IV. Espectacles, establiments públics i activitats recreatives
Article 26. Marc d’actuació
Aquesta ordenança regula, en el marc de les competències municipals i sens perjudici de l’establer
en la resta de normativa aplicable en la matèria o de normativa específica, la funció de policia
respecte als establiments públics, les activitats recreatives i els establiments de pública
concurrència, amb independència de que llur titularitat sigui pública o privada, tingui o no fins
lucratius i es realitzi de forma habitual o esporàdica.
Article 27. Grups i categories
Als efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança, els espectacles, els establiments públics i les
activitats recreatives incloses en el Catàleg aprovat pel Decret 239/99, de 31 d’agost, es
classifiquen, d’una banda, atenent al seu caràcter fix, eventual o extraordinari, i d’una altra,
atenent a la seva naturalesa, en els grups, subdividits, si s’escau, en categories, que
posteriorment s’indicarà.
1. Són espectacles o activitats recreatives de caràcter fix els que funcionen de manera permanent
i estan subjectes a la corresponent llicència o autorització municipal.
2. Tenen caràcter eventual aquells que es realitzen durant un període determinat de temps i estan
igualment subjectes a la corresponent llicència o autorització municipal.
3. No es podrà efectuar cap activitat ni espectacle ni oferir serveis diferents d’aquells pels quals
s’ha estat expressament autoritzat, d’acord amb la llicència obtinguda, llevat de que es tracti
d’espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
4. Els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics es classifiquen, en atenció
a la seva naturalesa, i als efectes contemplats en la present ordenança (sens perjudici de l’establer
en el catàleg anteriorment citat), en els següents grups i categories:
GRUP A
Categoria 1ª
Jocs recreatius (boleres, etc.).Jocs esportius. Atraccions recreatives (atraccions i casetes de
fira, etc.). Ludoteques.
Categoria 2ª
Jocs d’atzar (sales de bingo, etc.).
GRUP B
Restaurants.
Bar. Restaurant – bar. Cafès i cafeteries.
GRUP C
Categoria 1ª
Revetlles i concerts a l’aire lliure. Bars musicals i pubs. Cafè teatre i cafè concert. Categoria
2ª
Discoteques. Sales de ball. Sales de festes amb espectacle. Revetlles i concerts en locals.
GRUP D
Audicions. Cinema i autocinema. Teatre i similars. Circ i anàlegs. Espectacle esportiu.
Folklore. Exhibicions especials.
Aquells establiments, activitats o espectacles no contemplats en l’anterior classificació,
s’enquadraran en aquell Grup i Categoria que per analogia resulti més adient, sense perjudici de
l’establert en el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics, sotmesos a la Llei 10/1990. Els espectacles, les
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activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a aquesta ordenança són els establerts
en el citat Decret.
Article 28. Llicències municipals
1. Per a realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en un local o establiment de
pública concurrència s’han d’obtenir prèviament la llicència o llicències municipals corresponents,
d’acord amb el que determina la present ordenança, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció Integral de l’Administració ambiental i la ordenança Municipal per la prestació de
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Així mateix, s’haurà de tenir fixada en un lloc visible del local la dita llicència d’obertura, o bé una
còpia de la mateixa.
2. També s’ha d’obtenir llicència per a realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en
un local o establiment de pública concurrència, en cas de canvi de titular o per qualsevol
modificació de la classe d’espectacle o activitat recreativa o de les seves instal·lacions, sempre
que, en aquest darrer cas, es modifiqui l’estructura de les mateixes, ja sigui per transformació,
adaptació, reforma, ampliació, reducció o canvi d’emplaçament.
3. La llicència municipal d’activitat té el caràcter de modificable en funció de canvis en la
normativa, i/o revocable si s’incompleixen els termes en què es va concedir o si varien les
característiques o instal·lacions del local, de forma tal que es posi en perill la seguretat de les
persones que accedeixin al mateix.
4. Quan sigui necessària l’obtenció de la llicència municipal d’obres, aquesta es tramitarà
conjuntament amb la de l’activitat i en el mateix expedient.
5. Les condicions tècniques que ha de complir cada un dels diversos tipus de locals, pel que fa
referència als accessos, la il·luminació, la ventilació, les condicions d’insonorització i de l’aire
condicionat, les mesures de seguretat i de prevenció d’incendis, etc. són les contemplades en la
regulació de l’ús recreatiu continguda en les Normes d’Urbanisme i demés normativa sectorial
aplicable.
6. No es podrà efectuar cap activitat ni espectacle ni oferir serveis diferents d’aquells pels quals
s’ha estat expressament autoritzat, d’acord amb la llicència obtinguda, llevat de les previsions
contemplades en la normativa vigent.
Article 29. Normes generals per a espectacles i activitats
1. No es podrà celebrar cap espectacle o activitat recreativa sense que l’Ajuntament tingui
coneixement del cartell i/o programa vuit dies abans, si més no, de posar-los en coneixement del
públic.
2. Els espectacles i les activitats es podran prohibir o, si ja han començat, es podran suspendre
en els casos següents:
a) Si s’infringeixen les normes respecte als locals
b) Si no s’ha obtingut l’autorització
c) Si l’espectacle és perjudicial per a la joventut o la infància, d’acord amb la normativa vigent
d) Si s’incompleixen les normes relatives a la seguretat
e) Si s’incompleixen les estipulacions referents a la vigilància privada
f) Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions de l’ordre públic
g) Si no es compleixen les condicions sanitàries i d’higiene necessàries.
A fi de garantir l’efectivitat de les prohibicions o suspensions, es podran comissar els bens
relacionats amb l’activitat objecte de prohibició o suspensió.
3. Els promotors de qualsevol espectacle, activitat recreativa o revetlla en locals o recintes tancats
estaran obligats:
a) Obtenir l’autorització de les autoritats competents.
b) Comunicar la realització de la mateixa als Mossos d’Esquadra o altres forces de
seguretat.
c) Sol·licitar els serveis de socors i sanitaris necessaris, en funció de les previsions
d’assistència de públic.
d) Sol·licitar si ho consideren necessari els serveis municipals, la presència d’un retén de
prevenció de bombers.
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e) En aquells espectacles o revetlles en què es prevegi una gran afluència de vehicles, els
promotors hauran de disposar de personal degudament identificat per l’ordenació de
l’estacionament de vehicles, en les zones habilitades a tal efecte, d’acord amb el nombre i
les directrius que estableix l’Ajuntament.
f) Disposar, mentre duri l’espectacle o revetlla, d’un servei tècnic d’electricitat als efectes
d’esmenar les anomalies que es puguin produir.
g) Disposar d’un servei de vigilància, en quant a nombre, segons el Decret 205/2001 de 24
de juliol.
h) En aquells espectacles o revetlles en què es prevegi servei de BAR, els promotors vetllaran
pel compliment de les següents condicions:
-La instal·lació dels mostradors, neveres, etc. es farà de forma que no obstrueixi ni les
entrades o sortides, ni les zones de pas, i amb les dimensions i personal de servei
suficients, d’acord ambles previsions d’afluència de públic.
- L’horari de funcionament del bar serà l’autoritzat per l’inici i la finalització de
l’espectacle.
- L’explotació d’aquest servei de bar s’adequarà a l’establer a les diferents normatives
aplicables.
- Les consumicions es subministraran en vasos reciclables.
-En cas de suspensió de l’espectacle o greu alteració de l’ordre, l’autoritat podrà ordenar
el cessament temporal o definitiu del servei de bar.
Article 30. Normes generals per a establiments de pública concurrència
1. L’Ajuntament, amb la finalitat de garantir la seguretat i preservar la legalitat, podrà procedir
al tancament dels locals i els establiments en els següents casos:
a) Per manca de llicència d’obertura.
b) Quan ofereixin un espectacle que pugui ésser constitutiu de delicte. En aquest cas es
comunicarà a l’autoritat judicial corresponent.
c) Si s’infringeixen les normes que afecten a la seguretat.
d) Per no complir les condicions establertes en la llicència. Es pot també procedir, com a
mesura cautelar, al tancament en el curs d’un procediment sancionador, si aquesta mesura
és necessària per assegurar el compliment de la legalitat.
2. Els locals que vulguin efectuar actuacions musicals en directe necessiten la llicència municipal
corresponent.
3. Els locals de pública concurrència estan obligats a situar en un lloc visible i en l’accés principal,
un rètol en què es determini la capacitat de persones del local, la qual serà la consignada com
aforament en la llicència.
Article 31. Horaris
1. Els horaris d’obertura i tancament que regiran, dins el municipi de Bellpuig, pels establiments
públics, els espectacles i les activitats recreatives, seran els fixats reglamentàriament per la
Generalitat de Catalunya; Ordre IRP/181/2007 i Llei 10/1990. No obstant, i mitjançant Resolució
d’Alcaldia, es podran establir ampliacions o reduccions dels horaris, en els supòsits següents:
a) Les ampliacions, en casos de festes locals, patronals, nadalenques i revetlles populars.
b) Les reduccions es podran acordar per a locals concrets o per a locals concentrats en
determinades zones, que per la seva situació, ocasionin molèsties als veïns d’habitatges del
seu entorn físic, especialment sinó reuneixen les condicions adequades d’insonorització.
2. Excepcionalment, d’acord amb l’article anterior, es podrà autoritzar a un local un horari diferent
al que regeix per la zona on està ubicat.
A aquests efectes es valoraran, entre d’altres, les següents circumstàncies:
a) Tipus d’activitat del mateix
b) Existència i tipus de mesures d’insonorització, així com si aquesta és parcial o total
c) El fet d’estar ubicat en una zona d’alta concentració de locals
d) Distància amb els locals més propers. A aquests efectes es valorarà el tipus d’activitat dels
mateixos
e) Inexistència d’antecedents per denúncies
f) No haver estat sancionat mitjançant expedient
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3. A partir de les hores de tancament legalment establertes s’acabarà qualsevol tipus de música
i actuació, no se servirà cap més consumició i s’encendran els llums per facilitar el desallotjament
de l’establiment o recinte, que ha de quedar buit de públic en vint minuts.

CAPÍTOL V . Salut pública i medi ambient
Article 32. Higiene, decòrum i mendicitat
1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència pugui causar molèsties
o posar en perill la salut personal o col·lectiva. No es permet romandre en els edificis públics,
sense unes mínimes condicions de neteja i higiene.
2. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i espais públics en
totes les seves modalitats (oferiment de mocadors de paper, neteja de vidres de vehicles, etc.),
especialment amb relació a la mendicitat exercida per menors, atès que la inducció de mendicitat
a un menor és un il·lícit penal.
3. L’Ajuntament promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i les donarà suport, amb
l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.
4. L’autoritat municipal podrà sol·licitar, si escau, la documentació a les persones que exerceixin
la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els
Serveis Socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques, i podrà, si ho estimés
convenient i fos possible, conduir les persones que practiquin la mendicitat a l’establiment o servei
municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en allò que
sigui possible.
Article 33. Ús de l’aigua
S’afavorirà la reducció d’actes i omissions que comportin un ús irracional de l’aigua. Igualment
envair els camins municipals amb aigua de rec no es considerarà una pràctica adient ni oportuna,
així com tampoc la neteja de vehicles a la via pública.
Article 34. Gossos i altres animals a la via pública
1.Les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàries o posseïdores
d’aquests animals hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol espai o d’afluència
pública, i també que hi facin les seves miccions, especialment en façanes d’edificis o al mobiliari
urbà. En cas que no es pugui evitar la defecació, s’hauran de recollir immediatament els
excrements, que es col·locaran en bosses o altres embolcalls impermeables tancats i es
dipositaran preferentment al contenidor de rebuig o excepcionalment a la paperera més propera.
Així mateix, en cas que no es pugui evitar la micció d’aquests animals s’haurà de netejar
immediatament amb aigua l’espai on s’ha produït la micció.
2.Els agents municipals poden requerir al propietari que demostri que disposa de la inscripció i
registre pertinent, dels elements de subjecció, i dels elements adequats i suficients de recollida
de les dejeccions i la seva correcta neteja, segons estipula el present articulat.
3. En cap cas els animals podran accedir als espais, sorrals o parcs de jocs infantils.
4. No es permet alimentar els animals a la via o espai públic o des de la via o l’espai públic. Està
especialment prohibit en el cas dels animals abandonats, salvatges urbans (per exemple, els
coloms) o ensalvatgits, tret dels supòsits autoritzats per l’Ajuntament en els termes que preveu
l'ordenança municipal sobre tinença d’animals.
5. Es prohibeix l’accés d’animals a l’interior dels edificis i a les instal·lacions públiques, excepte
en els espais on estiguin autoritzats. Aquesta prohibició no afecta els gossos d’assistència
degudament acreditats que acompanyin les persones.
6. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligats al compliment
del que disposa aquesta ordenança, sense perjudici del que disposa l'ordenança municipal n.37
sobre tinença d’animals, i són les responsables dels danys perjudicis ocasionats pels seus animals.
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TÍTOL III . RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I . Normes generals
Article 35. 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 Bellpuig, 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 d’incompliment dels
deures, prohibicions o limitacions continguts en aquesta ordenança, d’acord amb els criteris
establerts en la legislació aplicable.

CAPÍTOL II . Infraccions
Article 36. 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.
Article 37. Infraccions a la via pública
Es detallen a continuació diferents tipus d’infraccions que poden produir-se a la via pública segons
siguin lleus, greus o molt greus.
a) Infraccions lleus a la via pública:
1. No fer un bon ús dels béns públics.
2. No respectar les normes de comportament a la via pública.
3. Llençar escombraries, papers o altres materials a la via pública fora de les papereres, i
contenidors instal·lats a l’efecte.
4. Llençar, enganxar i repartir propaganda i publicitat que embruti les vies públiques, sense la
corresponent autorització municipal.
5. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
6. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.
7. Utilitzar aparells de ràdio, televisor, altaveus o instruments musicals, que causin molèsties al
veïnat, singularment en hores de descans nocturn, de 23 h a 7 h.
8. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització.
9. Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública o en el mobiliari urbà.
10. Dipositar objectes a la via pública sense permís.
11. Dipositar als contenidors matèries no relacionades amb les escombraries i sense tenir en
compte el reciclatge, així com també fora de l’horari recomanat.
12. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.
13. Posar pancartes a l’enllumenat públic o d’altres elements urbans.
14. Fer mal ús de les fonts públiques.
15. Regar plantes en balcons sense la deguda precaució pels vianants.
16. Encendre fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, o altra activitat
relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, sense el preceptiu permís de
l’Administració.
17. El consum de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats.
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18. Treure vasos o ampolles de vidre fora dels llocs autoritzats, així com trencar-los a la via
pública.
19. No trobar-se legalment constituïda una empresa repartidora de publicitat.
20. Repartir material publicitari sense identificació de l’empresa distribuïdora.
21. No plegar adequadament o disposar incorrectament el material publicitari a les bústies.
22. Netejar qualsevol tipus de vehicle a la via pública
b) Infraccions greus a la via pública:
1. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.
2. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.
3. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització, amb
fins lucratius.
4. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o privats.
5. Circular amb bicicletes, motos, ciclomotors o elements anàlegs autopropulsats per damunt de
les voreres o per carrers en sentit contrari de circulació.
6. Estacionar damunt les voreres qualsevol vehicle de motor.
7. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de recollida de residus.
8. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a
l’espai públic.
9. La pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns.
10. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues, estupefaents o
substàncies psicòtropes en llocs, vies, establiments o transports públics.
11. Fer foc i activitats pirotècniques en les zones arbrades, sense la corresponent autorització.
12. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les degudes precaucions.
13. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic, sense autorització.
14. Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.
15. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.
16. Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les persones o el
medi ambient.
17. Portar armes sense la preceptiva targeta i llicència d’armes corresponent.
18. Deixar publicitat en lloc diferent al disposat pels veïns o les comunitats de propietaris.
19. Distribuir publicitat a les bústies de propietaris que hagin fet ús del seu dret voluntari a no
rebre’n.
20. La tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i instruments especialment perillosos per a la
integritat física de les persones, susceptibles d’ésser utilitzats com a armes o amb finalitats
d’intimidació.
c) Infraccions molt greus a la via pública:
1. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners.
2. Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic.
3. L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en llocs, vies,
establiments o transports públics.
4. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
5. Posar foc a elements del mobiliari urbà, elements de serveis bàsics o contenidors.
6. Dipositar objectes mobles o voluminosos, runes i residus similars a la via pública, de manera
que pertorbin la neteja o causin molèsties a les persones i trànsit rodat

Article 38. Infraccions a parcs, jardins i edificis municipals
Es detallen a continuació diferents tipus d’infraccions que poden produir-se a parcs, jardins i
edificis municipals segons siguin lleus, greus o molt greus.
a) Infraccions lleus a parcs, jardins i edificis municipals:
1. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.
2. No respectar l’horari o les normes establertes per l’ús de les instal·lacions i edificis públics.
3. Accedir als edificis o a les instal·lacions públiques amb animals, tret que es tracti de gossos
d’assistència.
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b) Infraccions greus a parcs, jardins i edificis municipals:
1. Raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis,
plaques de retolació de carrers, senyals de circulació i escrits de les autoritats locals.
2. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais públics en
general.
3. L’accés de vehicles de motor als parcs públics, parcs urbans, als espais naturals i a les
passarel·les per a vianants.
4. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
5. Trepitjar les àrees delimitades com a protegides en els espais naturals, en especial, en les
èpoques de cria.
6. La circulació i permanència de gossos als espais naturals protegits.
c) Infraccions molt greus a parcs, jardins i edificis municipals:
1. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició expressa.
2. Raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i portes dels edificis quan
aquests estiguin catalogats com a BCIL i/o BCIN.
Article 39. Infraccions en referència a la propietat
Es detallen a continuació diferents tipus d’infraccions que poden produir-se en referència a la
propietat segons siguin lleus, greus o molt greus.
a) Infraccions lleus en referència a la propietat:
1. Regar plantes sense la deguda precaució, produint vessaments o degotalls sobre la via pública
o sobre els seus elements i vianants.
2. La realització a les finestres i balcons d’aquelles accions prohibides a l’ordenança, sense complir
les condicions que s’hi recullen.
3. Reposar incorrectament els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la via pública.
4. No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats els contenidors i sacs de runa,
o en la zona on s’havia dut a terme qualsevol tipus de treball o activitats.
5. No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert a la llicència o que no es disposi
de llicència.
6. No mantenir un aspecte digne en façanes, balcons, xemeneies i altres elements exteriors
d’edificis o habitatges.
b) Infraccions greus en referència a la propietat:
1. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes visibles des de
la via pública.
2. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.
3. La manca de protecció de la zona ocupada per efectuar treballs en la via pública.
4. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.
5. No reposar els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la via pública.
6. Mantenir els solars no tancats en estat de deixadesa (escombraries, herbes, etc.)
7. No conduir els desaigües de les aigües pluvials fins a la claveguera.
8. No conduir els fums molestos i contaminants de manera adient.
c) Infraccions molt greus en referència a la propietat:
L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins, quan impedeixen la visibilitat de
senyals de trànsit o qualsevol altre element urbà.
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Article 40. Infraccions en espectacles, establiments públics i activitats recreatives
Es detallen a continuació diferents tipus d’infraccions que poden produir-se en espectacles,
establiments públics i activitats recreatives segons siguin lleus, greus o molt greus.
a) Infraccions lleus en espectacles, establiments públics i activitats recreatives
1. 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.
2. No evitar actes incívics dels clients, per part dels titulars dels diferents establiments.
b) Infraccions greus en espectacles, establiments públics i activitats recreatives
1. No respectar l’horari, ni l’ordre establert als espectacles públics, i la resta d’infraccions
qualificades com a lleus en la Llei 10/99, de 21 d’abril, de policia d’espectacles i establiments
públics.
2. 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.
c) Infraccions molt greus en espectacles, establiments públics i activitats recreatives
La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicòtropes en locals o establiments públics, o la manca de diligència per impedir-los per part dels
propietaris, administradors o encarregats.
Article 41. Infraccions de salut pública i medi ambient
Es detallen a continuació diferents tipus d’infraccions que poden produir-se de salut pública i medi
ambient segons siguin lleus, greus o molt greus.
a) Infraccions lleus de salut pública i medi ambient
1. Envair la via pública i/o camins municipals amb aigua destinada al rec de les finques.
2. Alimentar els animals a les vies o espais públics o des de les vies o espais públics, tret dels
supòsits autoritzats per l’Ajuntament.
3. No disposar dels elements suficients de retenció, neteja de les deposicions i cura dels animals
de companyia durant els seus trajectes en la via pública.
b) Infraccions greus de salut pública i medi ambient
1. Abocar aigües residuals a la via pública.
2. Abandonar animals morts o altres despulles en la via pública.
3. Dipositar escombraries, runes, deixalles i residus fora dels espais i contenidors habilitats, o ferho deliberadament en el contenidor inadequat, de manera que puguin pertorbat la salut pública i
el medi ambient.
4. No recollir o netejar les deposicions i miccions dels animals de companyia, durant els seus
trajectes en el avia pública
c) Infraccions molt greus de salut pública i medi ambient
1. Abocar dejeccions ramaderes, i residus agraris en espais o èpoques no habilitades per la
normativa vigent.
2. Abocar productes químics sòlids o líquids que siguin nocius o perillosos per la salut pública, la
flora i la fauna.
3. Vessar, dejeccions líquides o sòlides, olis cremats, carburants i derivats químics a sèquies,
desaigües o clavegueram.
Article 42. Aclariments i reiteració d’infraccions
1. Les conductes assenyalades com a prohibides en la present ordenança i que no estiguin
tipificades com a infraccions greus o molt greus, es consideraran infraccions lleus.
2. La comissió reiterada d’una infracció lleu és considerarà falta greu.
3. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.
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CAPÍTOL III . Sancions
Article 43. 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 com: 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
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
3. 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.
4. 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 44. Sancions generals
D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i l’art. 221 de la L.M.R.L.C. les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions
comeses a aquesta ordenança seran les següents:
1. Sanció principal:
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de fins 50 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de fins a 600 euros
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de fins a 1000 euros.
2. Sancions accessòries
En casos d’infraccions molt greus:
a) Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal.
b) Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos.
c) Clausura d’establiments.
d) Suspensió temporal de l’activitat.
e) Precinte de focus emissors.
En casos d’infraccions greus:
a) Suspensió temporal de l’activitat.
b) Precinte de focus emissors.
3. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
a) La reiteració d’infraccions del mateix tipus.
b) La transcendència social dels fets.
c) La naturalesa del perjudici ocasionat.
d) La intencionalitat de la persona infractora.
4. 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.
5. 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.
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Article 45. Mesures cautelars
1. Quan així estigui previst en aquesta ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es podrà
procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que garanteixin
l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
2. 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.

CAPÍTOL IV. Responsabilitats.
Article 46. Responsabilitats generals
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança puguin constituir infracció penal, es
remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de
les actuacions practicades.
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, casen 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 de trànsit
de l’Excm. Ajuntament de Bellpuig.
- 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 de trànsit de l’Excm.
Ajuntament de Bellpuig.
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.
Article 47. Procediment administratiu i competència
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dins 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 Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, serà d’aplicació el procediment sancionador
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establert en la corresponent legislació sectorial i, supletòriament, el Decret278/1993, 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.
Article 48. Obligacions de reposició i restauració
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
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.
2. 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.
Article 49. Reparació dels danys i execució subsidiària
1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions a aquesta ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes la
reparació dels danys causats.
2. 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.
Article 50. Via de constrenyiment
Les quantitats, en concepte de multes, que es deuen a l’Ajuntament, tant per les sancions
imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per la via de constrenyiment.
Article 51. 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
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; 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.
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ANNEX
Règim jurídic per casos específics de solars urbans i terrenys
Article 1. Procediment d’execució
L’Alcalde, o persona en qui delegui, a través dels serveis tècnics municipals, dirigirà la inspecció
dels solars, i terrenys, obres i instal·lacions del seu terme municipal, per comprovar el compliment
de les condicions exigibles.
L’Alcalde, d’ofici o sol·licitud de persona interessada, iniciarà el procediment, posant-ho en
coneixement del propietari o titulars de la finca, previ informe dels serveis tècnics, i amb audiència
dels interessats per termini de 15 dies, dictarà resolució assenyalant les deficiències existents,
ordenant les mesures precises per esmentar-les i fixant un termini d’un mes per a la seva
execució.
Transcorregut el termini atorgat i sense que els obligats hagin executat les mesures ordenades,
l’ Alcalde podrà incoar procediment sancionador.
En la resolució d’incoació a més, es requerirà a l’obligat, o al seu administrador, per tal que
procedeixi a l’execució de l’ordre efectuada concedint-li un termini d’un mes.
En cas que aquest no compleixi, l’ordre d’execució la portarà a terme l’ Ajuntament i les depeses
que se’n derivin aniran a càrrec de l’obligat al qual se li concedirà un termini de pagament en
voluntària de 20 dies.
Una vegada finalitzat aquest termini i en cas de falta de pagament, l’ Ajuntament iniciarà el
procediment de recaptació per la via executiva. Alternativament l’òrgan competent podrà acordar
la mesura d’execució forçosa consistent en la imposició de multes coercitives, d’acord amb la
normativa urbanística i local d’aplicació.
En el cas de neteja de terrenys i solars i tancat de solars, si s’apreciés greu perill immediat per a
les persones o per als béns, que s’haurà de justificar a l’expedient, l’execució subsidiària podrà
realitzar-se, un cop transcorregut el termini de la primera ordre, sense haver d’esperar la resolució
de l’expedient sancionador.
Article 2. Infraccions
Constitueix infracció de la present ordenança l’ incompliment de l’ordre d’execució dels treballs i
obres necessàries per mantenir els solars, terrenys, en condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic. Amb caràcter supletori o complementari, s’aplicarà el règim de la present ordenança.
Article 3. Sancions
Respecte a les sancions, també serà d’aplicació la normativa sectorial de rang superior a aquesta
ordenança, com és el cas de la Llei d’ Urbanisme i la Llei de Residus, o altra normativa d’aplicació.
Amb caràcter supletori o complementari, s’aplicarà el règim de la present ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial
de la Província i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Bellpuig, 5 de novembre de 2009
DILIGÈNCIA:
Per fer constar que la present Ordenança de civisme i convivència de l’Ajuntament de la Vila de
Bellpuig, ha estat objecte de la tramitació següent:
Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament en la sessió: 5 de novembre de 2009
Informació pública:
INICIAL: BOP. Lleida número 168, del dia 1 de desembre de 2009
DEF.: BOP. Lleida, número 24, del dia 18 de febrer de 2010
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