ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES BÀSIQUES
DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DE LA VIA PÚBLICA
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
La present Ordenança té per objecte potenciar la convivència i el respecte mutu entre els veïns,
salvaguardar els drets individuals dels ciutadans, fomentar la correcta utilització dels espais públics
i penalitzar aquelles actituds que provoquen danys o causin molèsties als veïns.
Article 2. Àmbit territorial.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança comprèn tot el terme municipal de Sant Llorenç de la
Muga.

TÍTOL II: DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS RESPECTE DELS BÉNS PÚBLICS
MUNICIPALS
CapítoI I: Comportament dels ciutadans.
Article 3. Comportaments respecte de la via pública, els seus elements estructurals, els
edificis i instal·lacions de titularitat municipal i el mobiliari urbà.
Contravindrà aquesta Ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi
embrutiment o danys a la via pública (carrers, places, parcs i jardins, espais públics, etc.), als seus
elements estructurals (fanals, senyalitzacions, pilones, cadenes, tanques, tapes de registre, reixes,
etc.), els edificis i instal·lacions de titularitat municipal i al mobiliari urbà (papereres, fonts, jocs
infantils, jardineres, bancs, marquesines, contenidors, escultures, cons, tanques, senyals mòbils,
etc.).
Capítol II: Infraccions.
Article 4. Infraccions.
Constitueixen infracció a la present Ordenança els següents comportaments:
1. Són infraccions lleus:
1. Enganxar adhesius, cartells i d’altres objectes similars en elements estructurals o mobiliari
urbà.
2. Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les papereres o
contenidors.
3. Dipositar a les papereres o contenidors líquids o deixalles que es puguin liquar.
4. L’ús de jocs i gronxadors de manera inadequada, o de forma que puguin ocasionar danys o
molèsties a altres persones, que puguin comportar un mal ús del joc o danyar-lo.
2. Constitueixen infraccions greus:
1. Danyar, ratllar, sacsejar, arrancar, trencar, pintar, embrutar o sostraure elements
estructurals o mobiliari urbà.
2. Desplaçar elements estructurals o mobiliari urbà sense autorització municipal.
3. Realitzar qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a
aquests fins que provoquin molèsties als usuaris de l’espai públic, sense prèvia autorització
municipal.
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4. Realitzar qualsevol acte que pugui malmetre una paperera o contenidor.
5. Pescar, rentar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o similars, deixa-hi nedar o abeurar
animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte enterbolir les aigües, a les fonts,
estanys i zones de bany municipals.
6. Fes esclatar petards en els elements estructurals o en el mobiliari urbà.
7. Lligar cordes o posar qualsevol element que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
8. Pujar als arbres, talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits,
clavar grapes o claus, gravar o tallar l’escorça, abocar tota classe de líquids a les
proximitats de l’arbre o dels escossells o tirar-hi escombraries o residus als parcs, jardins o
jardineres.
9. Sotragar les plantes, tallar, sostreure o arrencar plantes o qualsevol dels seus elements
(branques, jardineres o parcs, o triar-hi escombraries o residus).
10. Trepitjar o malmetre parterres i plantacions, sostreure molsa, pedres o sorra, jugar als
parterres dels parcs, i malmenar o sostreure elements de jardineria.
11. Qualsevol acció inclosa a l’article 3 i no prevista al present article.
12. La reincidència en la comissió d’una infracció lleu en el termini d’un any.
3. Constitueixen infraccions molt greus:
1. Encendre foca a la via pública, parcs, jardins, espais públics o edificis i instal·lacions
municipals sense llicència.
2. Dipositar-hi o abocar-hi a la via pública, espais públics i parcs o jardins material o objectes
de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria, i d’altres materials),
fora dels llocs especialment destinats a aquesta funció.
3. La reincidència en la comissió d’una infracció greu en el termini d’un any.

TÍTOL III: DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS RESPECTE DELS SOROLLS
Capítol I: Limitacions a les activitats sorolloses i molestes per a la convivència ciutadana
Article 5. Objecte.
La competència municipal per vetllar per la qualitat sonora del medi urbà regulat per aquesta
Ordenança exclou els sorolls derivats del funcionament de ginys d’activitats comercials, industrials i
els produïts per vehicles a motor, que seran regulats per les seves normes i ordenances
específiques.
Article 6. Limitacions en general.
1. La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels immobles s’haurà de mantenir dins dels
límits del respecte mutu i dels valors màxims que estableix la present ordenança.
2. La producció de sorolls en horari nocturn haurà de reduir-se al màxim possible per tal de no
destorbar el descans dels veïns i no podrà superar els límits establerts en les taules següents.
Article 7. Norma d’aplicació general respecte dels sorolls a l’interior dels habitatges.
Atenent a les normes de convivència ciutadana i a la qualitat sonora del medi ambient,
s’estableixen els següents límits per als sorolls de qualsevol tipus produïts a l’interior dels
habitatges:
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TAULA D’HORARIS:
TEMPORADA D’HIVERN: De l’1 Oct. al 31 Maig

TEMPORADA D’ESTIU: De l’1 Juny al 30 Set.

Horari

Diürn

Nocturn

Diürn

Nocturn

Laborable

8 a 20 h.

20 a 8 h.

8 a 23 h.

23 a 8 h.

Festiu

9 a 22 h.

22 a 9 h.

9 a 24 h.

24 a 9 h.

TAULA 1: Valors màxims d’immissió a l’exterior de les edificacions (Valors d’immissió: LAr en DB
(A)):
Diürn

Nocturn

55

45

Lloc de mesurament: En les edificacions, per avaluar el nivell d’immissió de soroll a l’ambient
exterior es mesura situant el micròfon del sonòmetre al mig de la finestra completament oberta de
les dependències d’ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, oficines, o altres
dependències assimilables).
TAULA 2: Valors màxims d’immissió a l’interior de les edificacions (Valors d’immissió LAr en DB
(A))
Diürn dormitoris

Diürn altres

Nocturn dormitoris

Nocturn altres

35

45

30

40

Lloc de mesurament: Els mesuraments s’han de fer en les dependències sensibles al soroll, que
s’han de mantenir totalment tancades durant el mesurament. S’han de prendre dues posicions de
mesurament en funció de la grandària de la dependència. Els punts de mesurament es trien a
l’atzar, procurant mantenir una distància mínima entre ells d’1,5 m. Les distàncies dels micròfons de
mesurament a les parets, el terra i el sostre han d’ésser superiors a 0,5 m.
Article 8. Autorització municipal per a activitats sorolloses.
Les activitats d’oci, recreatives i els espectacles que disposin d’equip de música o que facin
activitats musicals o sorolloses, tant a la via pública com a espais privats, així com la publicitat
sonora, necessitaran llicència municipal prèvia. L’Ajuntament podrà determinar com a condicions de
la llicència el nivell sonor màxim autoritzat, així com l’horari d’inici i fi de l’activitat.
Article 9. Treballs a la via pública i obres.
Els treballs realitzats a la via pública i en la construcció se subjectaran a les següents prescripcions:
1. Aquests treballs es realitzaran en horari diürn u8de 8 a 20 h.), de dilluns a dissabte, excepte
festius.
2. S’hauran d’adoptar les mesures necessàries per no superar els límits del respecte als altres.
L’Ajuntament podrà obligar a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les molèsties
derivades de l’execució de els obres i reduir-les a les estrictament necessàries.
3. En cas que el treball s’hagi de realitzar fora de l’horari establert i/o superi els límits d’immissió de
soroll admesos, s’exigirà una autorització expressa de l’Ajuntament, que establirà l’horari per a
l’exercici de l’activitat i, si s’escau, els límits d’immissió i emissió sonors.
Article 10. Productes pirotècnics.
L’activació de productes pirotècnics es limitarà a la via pública i a espais privats oberts, no en
balcons, ni finestres, ni terrats, sempre dintre dels nivells de detonació permesos en la
comercialització i únicament en les festivitats tradicionals. Llevat d’aquestes dates caldrà obtenir
autorització municipal.
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Capítol II: Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència
Article 11. Per a la imposició de sancions d’acord amb el present títol serà necessari l’existència
d’acta o denúncia signada per un membre de la Corporació Municipal o treballador de l’Ajuntament,
que reculli la mediació acústica realitzada d’acord amb els paràmetres recollits als articles anteriors.
Serà igualment suficient denúncia, acta o informe emesa pels Mossos d’Esquadra, Policia, o altre
cos amb competència ambiental o d’ordre públic, d’ofici o a requeriment de tercers.
Els infractors d’aquesta Ordenança seran requerits a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la
infracció i, en els casos en què no es compleixi, l’Alcalde podrà dictar les mesures cautelars
necessàries per la cessació de la molèstia als veïns. Podrà arxivar-se la denúncia sense imposició
de sanció, llevat de reincidència, quan es cessi l’activitat molesta.
Capítol III: Infraccions.
Article 12. Infraccions.
Constitueixen infracció de la present Ordenança les següents accions:
1. Són infraccions lleus:
1. L’emissió de sorolls des de l’interior dels edificis superiors als límits fixats, quan l causant
cessi l’activitat sorollosa o molesta a requeriment dels veïns o de l’Ajuntament i no hi hagi
reincidència.
2. Pertorbar el descans nocturn dels veïns, quan el causant cessi l’activitat sorollosa o molesta
a requeriment dels veïns o de l’Ajuntament i no hi hagi reincidència.
2. Constitueixen infraccions greus:
1. L’emissió de sorolls superiors als límits fixats, en els casos no inclosos a l’apartat anterior.
2. Pertorbar el descans nocturn dels veïns, en els casos no inclosos a l’apartat anterior.
3. Produir sorolls derivats del treball a la via pública o en l’edificació, sense adoptar les mesures
adients per tal de limitar l’emissió de sorolls.
4. Superar els límits de soroll o incomplir els horaris determinats per la llicència o per la present
Ordenança.
5. Exercir una activitat que requereixi llicència pel soroll que origina sense autorització
municipal.
6. Activar productes pirotècnics en llocs o dates no permeses o sense llicència prèvia quan
sigui preceptiva.
7. La realització de publicitat sonora no permesa o sense llicència municipal.
8. L’incompliment de les obligacions i mandats fixats als articles 6 a 10 de la present
Ordenança i no previstos expressament en el present article.
9. La reincidència en la comissió d’una infracció lleu en el termini d’un any.
3. Constitueixen infraccions molt greus:
1. Posar en funcionament focus emissors quan s’hagi ordenat precintar, clausurar o paralitzar
l’activitat emissora.
2. Falsejar certificats i dades tècniques.
3. No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori imposat a la llicència o d’altres tipus de
condicions.
4. Desatendre reiteradament els requeriments municipals per cessar l’activitat originària dels
sorolls o vibracions.
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5. La reincidència en la comissió d’una infracció greu en el termini d’un any.

TÍTOL IV: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I. Comportament en quant a la neteja i ornat públic.
Article 13. Objecte.
El present títol estableix normes per mantenir la neteja de la vila en quant a l’ús comú general,
especial i privatiu de la via pública i la prevenció d’embrutiment de la ciutat produït com a
conseqüència d’activitats al carrer.
Article 14. Comportament dels veïns respecte de la neteja.
1. No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública cap mena de producte.
2. No es permet l’acció d’escopir a la via pública ni als edificis de titularitat municipal.
3. Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls i objectes similars hauran de
dipositar-se a les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.
4. Les puntes de cigars o cigarretes un cop apagades s’hauran de dipositar a les papereres o
contenidors.
5. És obligatori seleccionar les deixalles i dipositar-les en els contenidors de recollida selectiva
corresponents.
6. És obligatori portar les andròmines, trastos vells, electrodomèstics, productes químics, olis, piles,
restes vegetals, pneumàtics, i, en general, les deixalles no susceptibles de recollida selectiva ni de
tractament com a residu sòlid urbà, a la deixalleria municipal.
7. És obligatori llençar les deixalles a dins dels contenidors corresponents, i dintre de l’horari que
l’Ajuntament estableixi. L’Alcalde podrà dictar bans establint els horaris o obligacions específiques
sobre la forma de dur a terme la recollida municipal de residus.
8. Els establiments d’hostaleria i restauració no podran abocar les deixalles recuperables als
contenidors de recollida selectiva situats a la via pública, sinó que hauran de portar-los
obligatòriament a la deixalleria municipal.
Article 15. Neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú especial i privatiu.
1. Per a totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública, sense perjudici de
les llicències o autoritzacions que siguin procedents, s’exigeix als seus titulars l’obligació d’adoptar
les mesures adients per evitar-ho, netejar la part de la via pública o els seus elements que
s’haguessin vist afectats i retirar els materials residuals.
2. L’Ajuntament podrà obligar al titular de l’activitat a adoptar les mesures adients per tal de
minimitzar les molèsties de l’execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries.
3. Els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de l’embrutiment que es produeixi
a la vila com a conseqüència de la seva celebració. L’ajuntament podrà exigir fiança o aval per
l’import del servei subsidiari de neteja que, previsiblement, correspongui efectuar com a
conseqüència de l’embrutiment produït per la celebració de l’acte públic.
4. Els titulars d’establiments i d’activitats autoritzades a la via pública, com bars, cafès, quioscos,
llocs de venda i activitats similars, estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat, tant
les pròpies instal·lacions com a l’espai urbà sotmès a la seva influència.
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Article 16. Embrutiment per obres.
1. Les empreses i persones que realitzin obres hauran de prendre les mesures per evitar
l’embrutiment de la via pública, reduir al màxims la pols i els fums i impedir l’escampament i
vessament de materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs.
2. Enfront dels edificis o solars on es realitzen obres s’hauran de col·locar tanques protectores. Per
evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, s’hauran d’utilitzar bastides amb visera
protectora o sortint de protecció i la col·locació de xarxes o lones
3. Els residus d’obres s’hauran de dipositar en els elements de contenció previstos en la normativa
sobre residus de al Generalitat de Catalunya i altra normativa que pugui aprovat l’Ajuntament.
Article 17. De la neteja i manteniment dels elements i parts exteriors del immobles.
Els propietaris dels immobles estan obligats a mantenir-los en les condicions adients de seguretat,
salubritat i neteja.
1. Es prohibeix estendre roba que sobresurti de la façana a la via pública dels edificis i en les
obertures i baranes exteriors de terrasses i balcons, excepte les que es col·loquin per
engalanament en diades assenyalades.
2. Els propietaris dels edificis, finques, habitatges i establiments, tindran l’obligació de mantenir
netes les façanes, les entrades, i escales d’accés, i en general, totes les parts dels immobles que
siguin visibles des de la via pública.
3. Els propietaris han de mantenir en bon estat de conservació i ornat els edificis, i fer els treballs
de manteniment, neteja, arrebossament, estucat o pintat. L’Ajuntament podrà requerir als
propietaris per motius d’ornat públic l’execució d’aquests treballs.
4. No es permetrà la instal·lació d’antenes a les façanes, balcons, ni a altres parts de l’edifici
visibles des de la via pública, solament es podran instal·lar a la coberta de les edificacions.
5. Els incompliments de les obligacions dels apartats 2 a 4 del present article comportaran un
requeriment per tal que en un termini de tres mesos es compleixi la obligació o es retiri la
instal·lació, sense sanció econòmica. Si s’incomplís el requeriment, s’imposarà una sanció per la
comissió d’una infracció greu, i es farà un segon requeriment per un període de trenta dies. Un nou
incompliment podrà comportar l’execució o retirada subsidiària per part de l’Ajuntament i la
imposició d’una sanció per infracció molt greu, a més del rescabalaments dels costos municipals.
Article 18. Publicitat.
La col·locació i enganxament de cartells i pancartes, la distribució d’octavetes i qualsevol altra
activitat publicitària de les regulades en el present títol està subjecte a autorització municipal prèvia.
Capítol II: Infraccions.
Article 19. Infraccions.
Constitueixen infracció de la present Ordenança les següents accions:
1. Són infraccions lleus:
1. Escopir a la via pública i als edificis de titularitat municipal.
2. Netejar o espolsar catifes, estores, roba o elements similars des de balcons, finestres, terrats
i portes que donin a la via pública.
3. No realitzar la separació de deixalles al dipositar-les als contenidors de recollida selectiva.
4. Dipositar les escombraries de forma o en horari diferent a l’establert per l’Ajuntament,
sempre que no constitueixi infracció greu.
5. Abocar o vessar líquids a la via pública, sempre que no constitueixi infracció greu.
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6. Estendre roba que sobresurti de la façana a la via pública dels edificis i en les obertures i
baranes exteriors de terrasses i balcons.
7. No mantenir els propietaris d’edificis, finques, habitatges i establiments netes les façanes, les
entrades, les escales d’accés, i en general qualsevol part dels edificis visibles des de la via
pública.
2. Constitueixen infraccions greus:
1. Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com d’animals, les vies públiques,
els seus elements estructurals, els edificis i les instal·lacions de titularitat municipal i/o privada o
el mobiliari urbà.
2. Tirar o dipositar a terra qualsevol deixalla (papers, puntes de cigarrets, terres, mobles,
líquids, etc.).
3. Dipositar les escombraries al terra o fora dels contenidors habilitats per fer-ho.
4. Dipositar objectes, productes o deixalles que han de ser abocades a la deixalleria, dintre dels
contenidors de recollida selectiva o de recollida de la fracció de rebuig.
5. Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via pública. En especial, constitueixen
infracció greu les accions assenyalades als apartats 1.4 i 1.5 del present article quan provoquin
l’embrutiment de l’espai públic.
6. No adoptar en la realització d’obres les mesures adients per evitar l’embrutiment o l’emissió
de pols, fums, runes o altres elements que causin molèsties a la via pública i/o als seus
elements.
7. La col·locació i enganxament de cartells i pancartes, la distribució d’”octavilles” i qualsevol
altra activitat publicitària de les regulades en el present títol sense l’autorització municipal
prèvia.
8. Dipositar runa i restes d’obres en llocs diferents dels expressament autoritzats, i en especial
als contenidors de residus sòlids urbans.
9. Incomplir les condicions fixades en la llicència per evitar l’embrutiment o l’emissió de pols,
fums i altres elements que causin molèsties.
10. Incomplir el primer requeriment municipal per al compliment de les obligacions
assenyalades a l’article 17 de la present Ordenança.
11. Qualsevol incompliment de les obligacions o mandats previstos als articles 14 a 19 de la
present Ordenança que no estiguin expressament assenyalats al present article.
12. La reincidència en la comissió d’una infracció lleu en el termini d’un any.
3. Constitueixen infraccions molt greus:
1. Realitzar una activitat susceptible de provocar l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres
elements que causin molèsties, quan s’hagi ordenat precintar, clausurar o paralitzar l’activitat.
2. Incomplir el segon requeriment municipal per al compliment de les obligacions assenyalades
a l’article 17 de la present Ordenança.
3. La reincidència en la comissió de una infracció greu en el termini d’un any.

TÍTOL V: ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I. Exercici dels usos comuns especials de la via pública
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Article 20. Ús comú especial de la via pública a conseqüència d’activitats o d’instal·lacions
situades en llocs de domini privat que determinin una intensitat d’utilització superior a la
normal.
1. Es consideren inclosos en aquesta modalitat els usos o les activitats com taulells i taules
destinats a la venda de gelats, begudes i productes similars en comunicació directa amb la via
pública, taules de bars, cafès i establiments similars amb un front a la via pública que permetin
l’expedició directe de consumicions al públic col·locat a les voreres, taquilles de venda de bitllets
per a espectacles de tota classe que donin directament a la via pública, aparells de venda
automàtica o altres elements col·locats dins de locals, però amb comunicació directa amb la via
pública, etc.
2. En tots els supòsits d’ús comú especial caldrà obtenir llicència municipal específica, previ
pagament de les taxes corresponents, d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora.
3. Els esmentats usos comuns especials no es podran autoritzar quan no es tingui atorgada
llicència per portar a terme l’activitat principal.
4. els elements inclosos en aquesta modalitat hauran de trobar-se a l’interior dels immobles i no
sobresortir de la línia de la façana.
Article 21. Ús comú especial de la via pública que revesteix intensitat o quan l’ocupació de la
via pública és temporal.
1. L’ús comú especial és aquell de què gaudeixen les instal·lacions situades de forma provisional
en els béns de domini públic municipal que limiten o exclouen la utilització pels altres interessats,
així com instal·lacions permanents que no impedeixen ni modifiquen l’ús comú general de la via
pública. A títol enunciatiu, es consideren els següents: tendals, marquesines, aparadors, elements
similars, mercaderies, altres elements col·locats fora de l’establiment comercial, elements
d’establiments tipus bar, bar-restaurant o restaurant, elements de comerç ambulant, activitats
comercials, de serveis i d’oci, instal·lacions temporals per a fires i festes tradicionals i de
temporada, rodatges publicitaris o cinematogràfics, ocupacions derivades d’obres...
2. Les activitats, els aprofitaments i les instal·lacions que representin ús comú especial de la via
pública estan subjectes a la llicència municipal, que haurà de sol·licitar-se amb una antelació
mínima de quinze dies, i al pagament previ de les taxes corresponents. Les llicències es
concedeixen en tot cas per a allò que afecta la competència municipal, llevat el dret de la propietat,
i sense prejudici de tercers o l’obtenció d’autorització d’altres administracions, si fos el cas. La
possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties, l’excessiva
pertorbació del pas o d’altres usos habituals de la via pública, o l’incompliment de condicions de
llicències anteriors seran motiu per denegar la llicència municipal.
3. El titular de la llicència és responsable dels danys i perjudicis causats directa o indirectament a
l’ajuntament o a tercers, per l’obra, la instal·lació, l’ús o activitat. L’Ajuntament podrà exigir una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que poguessin ocasionar-se en els
casos en què la naturalesa de l’ús això ho aconselli.
4. També es podrà exigir el dipòsit d’una fiança o aval que garanteixi el compliment de les
obligacions esmentades en aquesta Ordenança i les de la llicència, i el rescabalament dels danys o
despeses de reposició que, a conseqüència dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en béns de
domini públic. La cancel·lació de la garantia s’efectuarà un cop s’hagi acabat l’activitat, s’hagin
retirat completament tots els elements i s’hagi comprovat la correcta execució de l’aprofitament.
5. L’ocupació de la via pública haurà d’efectuar-se al lloc i en la forma que pertorbi el mínim
possible els altres usos de la via, i garantint en tot cas un pas per a vianants, que s’establirà
depenent del tipus de via i de l’activitat a realitzar. S’hauran de prendre totes les mesures de
precaució, protecció, seguretat i senyalització.
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6. El titular de la llicència és responsable de la neteja de la part de la via pública ocupada per
l’activitat o instal·lació i els seus annexos.
7. Extingida la llicència, el titular haurà de posar fi a l’ús o ocupació, retirar les instal·lacions i
elements situats a la via pública, reposar els elements de la via pública afectat per l’ús autoritzat al
seu estat inicial, i reparar, si s’escau, els danys causats.
8. L’incompliment de les Ordenances municipals o de qualsevol de les condicions de la llicència,
provocarà la caducitat immediata d’aquesta, amb independència d’aplicar les sancions pertinents.
La manca o defecte de reposició, tant en els casos de terminació normal com de caducitat, o el
defecte de reparació dels danys causats, habilitaran l’Ajuntament per actuar subsidiàriament a
càrrec i per compte del titular de la llicència.
Article 22. Condicions especials per l’autorització de l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires.
1. Solament s’autoritzarà l’ocupació de al via pública amb taules i cadires sobre voreres i places
quan la seva ubicació no impedeixi l’ús principal als bars i restaurants que disposin de llicència
municipal d’activitats.
2. L’horari permès serà com a màxim: Temporada d’estiu: dies feiners i diumenges, fins a les 12 de
la nit. Dissabtes i vigílies de festa: fins a la 1 de la matinada. Dies de Festa Major: fins a les 3 de la
matinada. Temporada d’hivern: dies feiners i diumenges: fins a les 10 de la nit. Dissabtes i vigílies
de festa: fins a les 12 de la nit.
3. Als matins, no podran instal·lar-se taules i cadires abans de les 9 hores, els dies feiners, ni de les
10 hores els festius. Fóra de l’horari permès, les taules i cadires i altres elements que configurin
l’espai autoritzat, hauran de retirar-se, no podent romandre per cap motiu a la via pública.
4. Qualsevol element accessori requerirà conformitat expressa prèvia. Es prohibeix expressament
qualsevol afectació o ús del mobiliari, arbrat i serveis municipals, així com la instal·lació d’altaveus i
la difusió musical a l’exterior.
5. El titular de la instal·lació serà responsable de la neteja de la zona durant el termini d’autorització.
Així mateix, anirà a càrrec de l’interessat la senyalització de reserva de l’espai autoritzat.
Article 23. Condicions especials per l’autorització de l’ocupació de la via pública amb motiu
d’obres.
1. L’ocupació de l’espai públic per a obres, com és el cas dels tancaments, bastides, grues, ponts
volants, contenidors etc., requerirà llicència municipal prèvia que haurà de sol·licitar-se amb una
antelació mínima de quinze dies i el pagament de la taxa corresponent. Les llicències s’atorgaran i
condicionaran, en funció de la necessitat real d’ocupar la via pública per a fer l’activitat, l’oportunitat
i la incidència en l’ús comú general.
2. Les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública podran incloure aspectes d’horari,
espais concedits, condicions d’instal·lació o de treball, condicions de senyalització, condicions de
seguretat, sorolls i altres aspectes anàlegs.
3. La durada i les dates d’inici i fi de la llicència podran ser modificades en funció de la celebració
de fires i festes tradicionals o commemoratives.
4. En tot cas, els elements hauran d’estar instal·lats de manera que garanteixin la seguretat dels
treballadors i dels vianants, assentats sobre bases sòlides, estables i anivellades, amb malles o
lones protectores i viseres per evitar la caiguda d’objectes en el cas de les bastides, i tubs
d’abocament i lones protectores en cas dels contenidors als que s’aboquin des d’alçada.
5. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que s’establirà depenent
del tipus de via, de l’afluència de vianants i d’altres aspectes que incideixin en l’ús general de la via.
En qualsevol cas, l’amplada mínima del pas haurà de ser de 0,90 m. S’hauran d’adequar els
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passos per garantir unes condicions adients de seguretat i d’accessibilitat, i s’hauran de senyalitzar
convenientment.
Capítol II: Infraccions
Article 24. Infraccions.
Constitueixen infracció de la present Ordenança els següents comportaments:
1. Constitueixen infraccions lleus:
1. No retirar els materials de l’ocupació una vegada finalitzada la llicència, quan el temps
excedit en relació a la durada de la llicència i la incidència de la ocupació siguin lleus.
2. L’incompliment de la obligació de manteniment de la neteja de la zona pública objecte de
llicència.
2. Constitueixen infraccions greus:
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais elevats de la via pública o fer-hi obres sense
llicència municipal.
2. Incomplir les condicions generals o específiques de la llicència municipal per la qual es
concedeix el permís d’ocupació de al via pública.
3. Ocupar la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure circulació de vianants o
de vehicles o que pugui ocasionar danys a persones i/o a altres elements de la via pública.
4. Sobrepassar el període de vigència de la llicència o retirar els materials de l’ocupació una
vegada finalitzada la llicència, en els casos no previstos com a infracció lleu.
5. Impedir o dificultar l’accés a instal·lacions de serveis públics (com quadres d’enllumenat,
comptadors d’aigua, boques de rec, hidrants i altres elements similars).
6. No reposar el paviment de les rases.
7. Deteriorar qualsevol element de la via pública o els seus accessoris i no reposar-lo o repararlo.
8. Deixar obstacles de qualsevol tipus a la via pública.
9. Dificultar, obstaculitzar o interrompre la circulació de vehicles o de vianants.
10. No disposar d’assegurança en vigor que cobreixi les responsabilitats derivades de les
activitats, obres, o ocupacions sotmeses a llicència, quan sigui exigible.
11. L’incompliment de les obligacions assenyalades als articles 20 a 23 d’aquesta Ordenança
no previstes expressament al present article.
12. La reincidència en la comissió d’una infracció lleu en el termini d’un any.
3. Constitueixen infraccions molt greus:
1. Realitzar les obres amb mesures de senyalització o protecció incorrectes o insuficients.
2. Realitzar les activitats o usos o fer instal·lacions de forma defectuosa o que posin en perill els
vianants, vehicles o altres instal·lacions.
3. No habilitar, senyalitzar o protegir els passos de vianants d’acord amb els preceptes de
l’Ordenança.
4. Falsejar les dades aportades per a l’obtenció de la llicència.
5. La reincidència en la comissió d’una infracció greu en el termini d’un any.
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TÍTOL VI: ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA
Article 25. Definició.
Es considera ús privatiu aquell de què gaudeixen les instal·lacions situades de forma permanent en
els béns de domini públic municipal que transformin, limitin o excloguin la total utilització de l’espai
pels altres interessats. A títol enunciatiu s’hi consideren com a tals els quioscos, cabines de
telèfons, bústies de correus, armaris i altres construccions i instal·lacions per a serveis,
canalitzacions, cambres, galeries i altres instal·lacions de serveis públics soterrats, o l’ocupació de
subsòl per a la instal·lació de serveis privats que siguin d’interès públic.
Articles 26. Autorització.
1. Amb caràcter general només s’autoritzen construccions fixes amb les finalitats de l’article
anterior, prèvia sol·licitud i pagament de les taxes o preus públics corresponents.
2. Excepcionalment podran autoritzar-se amb altres finalitats quan hi concorrin circumstàncies de
caràcter tradicional o turístic o per altres raons d’especial interès públic ciutadà.
3. Els armaris i altres construccions per a serveis públics de subministrament d’aigua, energia
elèctrica, gas, telèfon i comunicacions hauran de situar-se en zones de domini privat o bé s’hauran
de soterrar, excepte els serveis municipals. Excepcionalment podrà autoritzar-se la instal·lació,
davant la impossibilitat de compliment d’aquest apartat.
Articles 27. Concessions.
Les autoritzacions d’ús privatiu de la via pública a què es refereixen els articles anteriors estaran
subjectes a concessió administrativa, en la qual s’establirà la durada i les condicions de la
concessió. Les concessions es regularan per la seva normativa específica, i en allò no previst seran
aplicables les disposicions del Títol precedent de la present Ordenança.
Article 28. Infraccions.
Constitueix infracció greu la vulneració dels mandats continguts als articles 25 a 27 d’aquesta
Ordenança.

TÍTOL VII: RÈGIM SANCIONADOR
Article 29. Competència.
1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta Ordenança i
per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions, correspon a
l’Alcalde. Aquestes potestats poden ser delegades als membres de la Corporació mitjançant
l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general.
2. La instrucció dels expedients correspondrà al regidor o funcionari que es designi en la resolució
d’incoació.
Article 30. Procediment.
1. El procediment per a la imposició de les sancions serà el previst al Decret 278/1993, de 9 de
novembre i, supletòriament, el Reial Decret 1398/19923, de 4 d’agost.
2. Sempre que la naturalesa dels fets ho permeti s’utilitzarà el procediment abreujat.
3. Es podrà acumular al procediment l’exigència l’infractor de la reposició al seu estat originari de la
situació alterada per la infracció, si s’escau, i la determinació de la quantia a què ascendeix la
indemnització pels danys i perjudicis causats. La indemnització per danys i perjudicis causats es
determinarà, si no s’acumulés, en un procediment complementari, amb audiència dels
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responsables. En tots els casos serviran de base per a la determinació les valoracions realitzades
pels serveis tècnics municipals.
Article 31. Responsabilitat.
1. Amb caràcter general són responsables de les infraccions administratives les persones físiques
que les cometin a títol d’autors i coautors.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la prèvia
obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques
i jurídiques que siguin titulars de la llicència o que haguessin d’haver-la obtinguda. Si aquesta no
existís, ho serà la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la quals actuï l’autor
material de la infracció.
3. De les infraccions relatives a actes que provenen de molèsties per sorolls, en seran
responsables el titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats sotmeses a règim
d’autorització la persona propietària del focus emissor, o la persona causant del soroll en la resta
dels supòsits.
Article 32. Sancions.
1. Les sancions consistiran en la imposició d’una multa.
2. Segons la classificació de la infracció, correspondrà la imposició de les següents sancions:
1. Per la comissió d’una infracció lleu s’imposarà una multa de 50 a 150 €.
2. Per la comissió d’una infracció greu s’imposarà una multa de 151 a 300 €.
3. Per la comissió d’una infracció molt greu s’imposarà una multa de 301 a 1.000 €.
Article 33. Graduació de les sancions.
1. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la deguda adequació
als fets i es tindran en compte, per això, els següents criteris d’aplicació:
a. L’Existència d’intencionalitat o reiteració.
b. La naturalesa de les molèsties o perjudicis ocasionats o que poguessin haver-se causat.
c. La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció.
d. No atendre els requeriments de les autoritats municipals o els seus agents per subsanar
els efectes produïts com a conseqüència d’haver infringit qualsevol precepte contingut a la
present Ordenança.
e. La transcendència social.
2. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels
fets sancionats.
3. La reincidència en l’incompliment de condicions de les llicències, a més de la multa econòmica
comportarà l’anul·lació de la llicència.
Article 34. Prescripció i caducitat.
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys; les greus al cap d’un any i les lleus al
cap de sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s’hagués comès.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys; les imposades per
faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un any. Aquests terminis
començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa, en via
administrativa, la resolució per la qual es va imposar la sanció.
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3. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués
resolució expressa i definitiva, es produirà la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit
fermesa, en via administrativa, la resolució per la qual es va imposar la sanció.
Article 35. Mesures cautelars. L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador
pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars que siguin necessàries per a la
bona finalitat del procediment o per evitar el manteniment dels efectes de la infracció. Entre d’altres,
es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència, així com la retirada
d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’0estigués generant o s’hagués generat la
infracció.
Article 36. Acceptació de la responsabilitat i reducció de la sanció.
Si l’infractor acceptés la seva responsabilitat abans de dictar-se resolució sancionadora, la sanció
proposada es reduirà en un 50% del seu import nominal, i la denúncia, incoació o proposta de
sanció, segons els casos, esdevindrà en resolució ferma.
Article 37. Resolució.
1. Dictada resolució, el seu compliment serà exigible en la forma i terminis previstos a la Llei
General Tributària. Segons els casos, les resolucions administratives podran donar lloc a l’execució
subsidiari, al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedida la via judicial
corresponent.
2. Les resolucions sancionadores dictades a l’empara de la present Ordenança esgoten la via
administrativa i, contra les mateixes, podran interposar-se potestativament recurs de reposició
davant l’òrgan que la va dictar, o recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial competent.
Disposició final: Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan hagi estat
publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini a l’article 65.2. La seva vigència es
mantindrà fins que esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA. Aquesta ordenança ha esta aprovada definitivament pel Ple de la Corporació, en la
seva sessió ordinària de 13 de desembre de 2004.
Sant Llorenç de la Muga, a 14 de desembre de 2004.

L’Alcalde.
Manel Jesús Sánchez Lirola
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