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ORDENANÇA DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON 

PREÀMBUL 

L'ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre 
els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i 
llibertats del ciutadans com a garantia de la convivència democràtica i de l'ordre i la pau 
socials. El respecte a la convivència i al civisme, convertit en dret, haurà de ser promogut i 
protegit per les autoritats públiques, en general i, de manera particular, per les qui actuen 
en els àmbits que, com el de les corporacions locals, actuen a la vora dels ciutadans. 

El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 
"correspon als poder públics promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de 
l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectius, i també remoure els obstacles 
que n'impedeixin o en dificultin la plenitud". 

Amb aquesta finalitat, l'Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, per d'evitar o, si no és possible, reparar i 
sancionar les accions que conculquen l'exercici dels drets i que atempten contra els béns 
dels altres. 

La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la legislació 
i gent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i que, per tant, aquestes 
manifestacions són suscitadores de diligències judicials (sigui per delicte o falta), hi ha, pel 
principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de conductes que atempten 
igualment contra el civisme i que no deixen de ser objecte, pel fet de ser "menors", 
d'alarma, queixa i rebuig per a la ciutadania. 

L'Ajuntament prioritza les actuacions preventives, formatives, educadores i reparadores, 
destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, 
sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o 
rebuig de les mesures educadores proposades. 

L'Ordenança municipal de bon govern respon a les necessitats ciutadanes exposades i 
vetlla per la defensa dels drets de la comunitat. En aquest marc, regula, partint dels drets 
reconeguts als ciutadans, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i 
omissions que constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat, i per a 



 

 

la seguretat mediambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer           
interessos generals. 

L'Ordenança, doncs, es constitueix com un text regulador de la convivència que, si és 
transgredit, fa recaure sobre els autors les mesures de reparació i les prestacions o 
activitats de formació que contribueixin a pal·liar-ne l'exercici. En darrer terme,  
l'Ordenança imposa les mesures sancionadores pecuniàries i compensatòries adients. 

Els drets dels ciutadans a gaudir dels espais públics en condicions de seguretat, a no patir 
una contaminació abusiva i a no suportar situacions de risc o de perill injustament 
causades ni accions que limitin llur intimitat i llur benestar es consagren en aquesta 
Ordenança, també les conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais 
privats, afectin la vida en comunitat conculcant aquests drets. 

L'Ordenança recull, en el primer capítol, el marc legal que legitima la seva vigència, l’àmbit 
d’aplicació i foment d’iniciatives, com a principis general i fonamentals de la norma.    

En el segon capítol defineix el conjunt de drets i deures que, sense perjudici d'altres 
normatives, es reconeixen legalment als ciutadans. 

En el tercer capítol es regula el comportament dels ciutadans a la via pública. 

En el capítol  quart es contempla la regulació de les relacions veïnals.  

I en el cinquè capítol s'estableix el règim sancionador. 

 

CAPÍTOL I 

PRINCIPIS GENERALS 

Art. 1  Marc legal 

Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides per la Llei 
de bases de règim local 7/85, de 2 d'abril, i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal, i de la capacitat de regulació que, amb 
caràcter general, atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi, així com el 
marc normatiu habilitador de l'actuació municipal en l'àmbit de la via pública i de la 
convivència ciutadana, sense perjudici de les normes de rang i àmbit diversos que també 
afecten aquesta matèria i el procediment administratiu comú. Per últim, cal assenyalar que 
l'estat confereix als ens locals la capacitat normativa per mitjà de les ordenances 

Art. 2 Àmbit d'aplicació 

El terme municipal de Camprodon és l'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta Ordenança. 



 

 

Art. 3 Foment d'iniciatives  

L'Ajuntament dóna suport a les iniciatives destinades a promoure actituds de civisme i de 
respecte pels drets dels ciutadans. 

 

CAPÍTOL II 

DRETS I DEURES DELS CIUTADANS 

Art. 4 Drets dels ciutadans davant l'administració municipal. 

En l'àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el propi 
medi urbà, aquesta Ordenança reconeix els següents drets als ciutadans, veïns o forans, 
sense perjudici dels que es derivin del seu desenvolupament o de qualsevol altre que 
determini la legislació vigent en la matèria: 

a) Participar en l'administració d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic, i si fa al 
cas, quan la col·laboració voluntària sigui a petició de l'Ajuntament. 

b) Reclamar l'exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi, per 
tal de sancionar les conductes que atemptin contra l'exercici dels drets reconeguts. 

c) Exigir la prestació i, si fa al cas, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la 
competència sigui municipal i de caràcter obligatori. 

d) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als 
aprofitaments comunals. 

e) Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de 
l'adopció d'actes o acords, la proposta d'actuacions o la demanda d'informació, en 
matèries de la seva competència o d'interès social. 

f) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals. 

g) Assistir a les sessions del Ple municipal. 

h) Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals. 

i) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin 
la condició d'interessats, i obtenir còpia dels documents que continguin, sempre amb 
respecte a la Llei orgànica de protecció de dades. 

j) Identificar les autoritats i el personal al servei de l'Administració local, sota la 
responsabilitat dels quals es tramiten els expedients. 



 

 

k) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions 
vigents imposen als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar. 

l) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que han de 
facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions. 

m) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l'Administració, 
d'acord amb la legislació reguladora.  

n) La resta de drets legalment establerts. 

Art. 5 Drets dels ciutadans en relació amb la convivència pública al municipi.  

El municipi és un espai públic on les relacions entre els ciutadans han d'articular-se sota 
els principis de respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental. 

D'acord amb aquests principis, són drets: 

a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat ambiental, 
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en 
condicions i seguretat idònies. 

b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de 
persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades 
en el marc de l'ordenació establerta. 

c) Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que 
aquestes no se signifiquin com a contràries a la Constitució o als drets humans, i 
s'exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas. 

d) Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de salubritat sonora, d'higiene i de 
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 

e) Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 

f) Fer us dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de 
qualitat fixats per l'Ajuntament. 

Art. 6 Deures del ciutadans davant l'administració municipal. 

Tots els ciutadans tenen a Camprodon els deures següents: 

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els bans dictats per 
l'Alcaldia. 



 

 

b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la 
realització de les competències municipals. 

c) Facilitar a les autoritats municipals les dades i la informació que els sol·licitin quan 
aquestes, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi dels 
procediments administratius municipals. 

d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal amb 
indicació del motiu de la citació. 

e) Facilitar a l'Administració la realització d'informes, inspeccions, actes d'investigació, i 
dades veraces pròpies o de tercers quan no afectin a la intimitat o el secret professional, 
en els casos previstos per la llei o quan sigui necessàries per a la prossecució dels 
procediments administratius que serveixen a l'Administració per a desenvolupar les seves 
competències i activitats legítimes o per a defensar els interessos generals. 

f) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l'administració 
municipal i les seves autoritats en correspondència al deure del personal de 
l'administració de mantenir un tracte acurat i respectuós amb els ciutadans. 

g) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin estat 
requerits a tal efecte per l'Administració municipal. 

Art. 7 Deures dels ciutadans en relació amb la convivència al poble. 

Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans pel que fa a la convivència pública: 

a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 

1. S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat 
física de persones i béns. 

2. S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat 
del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o 
l’ornamentació. 

b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta 
ordenança i en la resta de normatives. 

c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat 
de les persones evitant la comissi ó d'actes que puguin deteriorar-les. 

d) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o 
individual de la resta de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats. 



 

 

e) Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets reconeguts en 
aquesta ordenança i en la resta de normatives. 

f) Col·laborar en netejar les voreres de forma regular i especialment per inclemències 
meteorològiques, o fenòmens extrems provocats per aigua o neu, tenint especial cura de 
tota l’extensió de vorera que llinda amb l’amplada de la finca. Aquesta neteja estarà 
encarregada als propietaris o usuaris dels baixos de l’immoble o en seu defecte als 
propietaris de l’immoble que també en seran els responsables en edificis deshabitats. 

g) Respectar els horts, jardins i les propietats privades no malmeten o manllevant els 
fruïts.  

Art. 8 Garantia dels drets i deures dels ciutadans. 

De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d'acord 
amb la legislació estatal i autonòmica, correspon a l'Ajuntament promoure i desenvolupar 
les condicions i els serveis necessaris per a garantir l'exercici dels drets i el compliment de 
les obligacions per part dels ciutadans. 

Les mesures de policia i sanció es configuren, de conformitat amb aquesta Ordenança, 
com a última "ratio", sempre que les accions o omissions detectades no resultin 
perjudicials per els interessos generals o de terceres persones, o que es manifestin 
externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels béns i interessos 
protegits per la present Ordenança i l'ordenament jurídic en general. 

Art. 9 Deure de respectar els drets dels ciutadans.  

L'autoritat municipal ha d'evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte individual 
o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el desenvolupament de les 
iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, si és el cas, degudament 
autoritzades. 

L'autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents 
grups socials, polítics, ètnics, religiosos, culturals, sexuals, etc. Igualment, ha d'evitar 
qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana 
pacífica, a l'ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i 
llibertats legalment reconeguts i garantits. 

Art. 10 Tinença d’animals 

1) Disposicions generals. 

El control i la tinença d’animals està regulada d’acord amb la ordenança municipal 
específica per a tal efecte, publicada al BOP número 13 de 18 de gener de 2001.Amb tot, 



 

 

convé incloure les següents especificats que seran incorporades a la seva ordenança en 
el moment oportú:   

La tinença d’animals salvatges haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el 
compliment de les condicions de seguretat, higiene i la total absència de molèsties i 
perills. 

2) Normes específiques per a cavalls. 
  

Per raons de seguretat, queda totalment prohibida la circulació de cavalls en tot el casc 
urbà, excepte en els següents carrers: Avinguda Maristany, camí del Noc, camí 
d’Espinalba, Cerdanya, plaça d’Espanya, plaça de la Fia, carrer de Cal Marquès, passeig 
de la Muralla, Torre del Coll, passeig de la Font Nova. 
 

a) En tot moment s’hauran de respectar els senyals de circulació. 
b) En els carrers asfaltats, el genet haurà d’anar a peu. 
c) L’Ajuntament, per acord de la Comissió de Govern, podrà autoritzar el pas de 

cavalls per altres carrers en ocasions especials. 
 

3) Ampliació de les normes específiques per a gossos perillosos. 

Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser 
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament. Són 
considerades races perilloses: 

Akita inu, bullmaswtiff, dòmerman, dog argentí, dog de burdeus, fila brasileriro, mastí 
napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier stafforddshire americà, bull terrier 
stafforddshire, i tosa japonès. 

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits: 

a) Ser major d’edat 
b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi. 
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu. 
d) S’haurà de presentar  una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import no inferior a cent vint mil euros (120.000 € )  
e) S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal. 
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa 

l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 
g) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 

287/2002, de 22 de març. 
 
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el 
moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 



 

 

La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la 
persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es 
refereix l'article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat 
acreditatiu de la inscripció de l'animal al Registre Municipal d'animals potencialment 
perillosos. 

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar 
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i 
proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests 
gossos per persona. 

Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals  en surtin i cometin danys a tercers: 

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 
del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 

 

CAPÍTOL III 

DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA 

Art. 11 Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes 
ciutadans. 

1. Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. 

2. Són sancionables les conductes i comportaments que atempten contra la convivència 
ciutadana i les activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara 
baralles, discussions i activitats a la via pública que generin molèsties i tinguin 
repercussions públiques. És una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres 
públics. 

Art. 12 Dignitat de les persones 

1. S'ha d'evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de  
a persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, de gènere, d'edat o 
d'origen de les persones agreujades. 

 



 

 

2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, 
agressions, o fets anàlegs, seran sancionades d'acord amb la present Ordenança, sempre 
que les seves accions signifiquin un atemptat contra la convivència ciutadana i sense 
perjudici de les actuacions penals que se'n puguin derivar. 

3. Queda prohibida la mendicitat a tot el municipi. 

Que l'objecte d'aquestes conductes siguin infants, persones amb discapacitats físiques o 
psíquiques que les facin especialment vulnerables, constitueix una circumstància 
agreujant. 

Art. 13 Contaminació acústica 

1. Es prohibeix que les activitats i els emissors acústics, mentre duguin a terme la seva 
activitat, superin els valors límit d'immissió i emissió establerts en la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya. 

1.1. Locals i establiments comercials, de serveis, d'oci i de concurrència pública: 

a) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d'adoptar les 
mesures necessàries per a mantenir l'ordre públic i no pertorbar el descans dels veïns tant 
a l'interior del local com a la sortida i entrada dels locals pels clients, i també han d'adoptar 
les mesures necessàries perquè els seus focus emissors compleixin el valors guia 
d'immissió i emissió que estableix la normativa específica de sorolls i vibracions, dins el 
marc de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de 
Catalunya. 

b) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han de complir 
estrictament l'horari autoritzat a la llicència municipal o les seves modificacions, i també 
qualsevol altra norma o limitació legal al respecte que alteri les circumstàncies de les 
autoritzacions concedides. 

c) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han d'adoptar les 
mesures adequades per a evitar actes incívics o molestos dels clients a l'entrada o a la 
sortida dels seus locals. 

d) Si, amb les mesures preses o pels seus mitjans propis o auxiliars, no poden evitar 
aquestes conductes, han d'avisar als vigilants municipals i als Mossos d'Esquadra per 
mantenir l'ordre i la convivència ciutadana, i han de col·laborar amb els agents de 
l'autoritat en tot moment. 

1.2. Aparells o instruments acústics o musicals: 



 

 

a) Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, ràdio, 
videojocs i televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, i altres d'anàlegs, l'emissió del 
so dels quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de contaminació acústica 
de la Generalitat de Catalunya i a les normes del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Camprodon, tant si s'accionen des de la via pública com des del l'interior dels immobles. 

b) L'autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, actes concrets a 
la via pública o en locals privats que, pels seus valors culturals, socials, lúdics, religiosos o 
tradicionals, puguin sobrepassar temporalment els límits del soroll admissibles en 
condicions normals, prèvia notificació. 

Art. 14  Via pública. 

1.-Es prohibeix fer activitats a la via pública que comportin perill o molèstia a la resta de 
veïns o usuaris. 

2.- La realització de qualsevol tipus d’obra, així com l’ocupació de les vies públiques, 
temporalment, es durà a terme amb llicència i el pagament previ dels drets establerts. 

3.- Cal sol·licitar el tancament de carrers a l’Ajuntament omplint el document a tal a efecte 
i fent efectiva la taxa corresponent. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix 
infracció que serà sancionada amb la imposició de la multa corresponent.  

4.- Per motiu d’interès públic municipal, no s’autoritzarà el tancament de carrers, excepte 
causa de força major,  durant els següents períodes de temps:  

 Festa Major 

 Estiu, del 25 de juliol al 15 de setembre  

 Durant la setmana Santa, des del divendres anterior al dilluns de Pasqua  

 La setmana del pont de la Constitució  (6 de desembre) i Puríssima 

 Les festes de Nadal del  24 al 7 de gener  

5.-Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol altre objecte 
de propietat privada que doni a la via pública requeriran igualment el corresponent permís 
municipal, que es concedirà examinat prèviament les seves característiques, segons el 
projecte que s’haurà de presentar. 

6.- La venda ambulant de qualsevol mena de producte a la via o espai públic està 
prohibida, llevat d’autorització municipal específica. En aquest darrer cas, l’autorització ha 
d’estar col·locada en un lloc visible, tant pels compradors com pels agents de l’autoritat. 

 



 

 

7.- Els guals. S’entén per gual a la via pública tota modificació d’estructura de la 
vorera, destinada exclusivament a permetre l’accés de vehicles a locals situats a les 
finques en les quals es realitzi.  

Queda prohibit qualsevol altre tipus d’accés mitjançant rampes o instal·lacions amb 
elements mòbils o fixos, llevat que es doni una autorització especial. 

Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb una duració 
preestablerta, i podran ser d’ús permanent i d’ús horari. 

 Els guals d’ús permanent permetran l’entrada i la sortida de vehicles durant les 
vint-i-quatre hores del dia. I, al seu davant , no hi podrà estacionar cap vehicle. 

 Els guals d’ús horari tan sols limitaran l’estacionament a l’horari que s’estableixin. 

Només podran sol·licitar i, si escau ser titulars de la corresponent autorització de 
gual, els propietaris de finques i els arrendataris de locals comercials, segons que el gual 
sigui demanat pels serveis d’aquells o per l’ús exclusiu d’aquests. 

 Els titulars de l’autorització seran els únics responsables de totes aquelles 
obligacions que incumbeixin els usuaris del gual. 

Els guals seran autoritzats sense perjudici de tercers. El permís no crea cap tipus 
de dret subjectiu i el seu titular podrà ser requerit en qualsevol moment, per raons 
d’interès jurídic, perquè el suprimeixi a càrrec seu, i retorni la vorera al seu estat primitiu 
originari, sense tenir dret a cap indemnització. 

 Les obres de construcció, reforma i supressió dels guals seran realitzades pel seu 
titular, seguint les instruccions del croquis que s’adjuntarà a la llicència i sota la supervisió 
dels serveis tècnics municipals. 

Per obtenir la llicència del gual serà necessari acreditar que el local al qual 
s’accedeix a través del gual disposa d’espai suficient, amb caràcter permanent i sense 
cap altra destinació, amb capacitat per un o més vehicles. 

 L’autorització del gual, ja sigui permanent o temporal, serà discrecional, basant-se 
en les circumstàncies de cada cas, tenint en compte l’interès públic general. 

El gual s’identificarà amb la placa corresponent que serà facilitada per 
l’Ajuntament, on constarà el seu caràcter permanent o d’horari, i en el darrer cas, les 
hores de prohibició d’estacionament. 

 La placa haurà de situar-se en el lloc visible i de forma que no ofereixi cap dubte 
de quines són les limitacions generals que estableix ni de qui és el local al qual pertany. 



 

 

El titular del gual està obligat a: 

a) Satisfer els drets que assenyali la vigent ordenança fiscal. 
b) Conservar el paviment de la vorera, i el disc senyalitzador, com també pintar la 

vorada de la forma que l’Ajuntament assenyali, sempre que aquest li ho requereixi, 
i, en tot cas, cada vegada que convingui. 

c) Efectuar en el gual les reparacions ordinàries i extraordinàries que assenyali 
l’Ajuntament. 

 

Les llicències de gual seran anul·lades: 

a) Per no conservar en perfecte estat els elements que integren els guals. 
b) Per no utilitzar-lo o per ús indegut. 
c) Per haver canviat les circumstàncies per les quals es concedeix. 
d) Per incompliment de les normes d’aquesta ordenança referent a guals. 

 

Una vegada suprimit el gual per qualsevol motiu el titular haurà de deixar la vorera en 
el seu estat inicial. El responsable d’aquesta obligació serà el titular de l’autorització del 
gual 

 

Art. 15 Medi ambient, neteja i salubritat. 

15.1 La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que 
incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental de les vies 
públiques, del patrimoni municipal i dels béns i espais que el formen ha de regir-se per la 
normativa sectorial específica aplicable.  

Tindrà especial consideració la manca de salubritat i neteja provocada per les actituds 
incíviques dels propietaris d’animals que no recullin les defecacions que aquests 
produeixin a la via pública o en qualsevol indret d’ús del comú, així com les ocasionades 
per actituds incíviques de persones que escupin o embrutin els espais públics. 

15.2 Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades 
en altres ordenaments: 

15.2.1 Orinar o defecar als indrets no específicament destinats a aquest fi als llocs, vies i 
transport públics. 

15.2.2 Llançar, abandonar o deixar residus als llocs i vies públiques, com, entre d’altres, 
envoltoris de paper o plàstic i xiclets, envasos de vidre, plàstics o metall.  



 

 

15.2.3 Es prohibeix la col·locació de pancartes, cartells, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte 
per l’Ajuntament. 

La col·locació de cartells, rètols i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en 
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural requereix 
autorització municipal expressa. També és necessària autorització municipal per col·locar 
pancartes o cartells que volin sobre l’espai públic. 

La col·locació de cartells en els panells informatius repartits per la vila a tal efecte no 
requereix autorització municipal.  

En tots aquets supòsits, la responsabilitat de la infracció recau sobre la persona física o 
jurídica que figuri anunciada a les pancartes, cartells o fullets. 

15.2.3 Treure trastos, andròmines o altres objectes al carrer excepte els dies indicats per 
a tal efecte. Per a objectes que hagin de ser retirats amb urgència  el municipi compta 
amb una deixalleria municipal. Serà sancionable l’abandonament d’andròmines o altres 
objectes tant en la via pública com en parcs o jardins o al mateix exterior de la deixalleria 
estant aquesta tancada. 

15.2.4 Fer un ús incorrecte dels contenidors o realitzant incorrectament la recollida 
selectiva deixant les bosses, caixes, envasos, vidres o altres residus fora dels contenidors 
embrutant l’entorn amb el perjudici d’olors i brutícia que això provoca. 

15.2.5 Es prohibeix realitzar tota mena de grafits o pintades sobre qualsevol element de 
l’espai públic, així com a l’interior o exterior d’equipaments municipals, infrastructures o 
elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, mobiliari 
urbà i béns i elements de domini públic, arbres i jardins, i tots aquells espais que puguin 
entrar en la denominació genèrica de vies públiques, d’edificis públics o d’altres espais 
destinats a l’ús o al servei públic. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin 
amb autorització municipal. 

15.2.6 És obligat que quan es col·loquin testos i jardineres i similars siguin a la part inferior 
interior dels balcons i finestres. Cal que s’adoptin les mesures de seguretat adient per 
evitar que caiguin i que es reguin amb precaució, preferiblement en horari nocturn, per tal 
d’evitar molèsties als vianants. 

Art. 16 Consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via pública.  

Sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeix la venda, 
dispensació o consum de begudes alcohòliques així com, la tinença i el consum d’altres 
drogues o estupefaents, a la via pública i també l’abandonament al carrer dels estris o 
instruments utilitzats per a aquest consum en llocs, vies o transports públics. 



 

 

1. Està prohibit en determinades zones i espais públics del poble, el consum de begudes 
alcohòliques en els supòsits següents: 

a. Quan, per la morfologia i el caràcter del lloc, el consum el facin de forma massiva grups 
de ciutadans, o convidi a l’aglomeració d’aquests. 

b. Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la convivència i la tranquil·litat 
de l’entorn, o es provoquin situacions d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i els seus 
elements configuradors. 

c. Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o per a la resta 
d’usuaris dels espais públics. 

d. Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presencia d’infants i adolescents. 

S’exceptuen d’aquesta prohibició el consum i venda a persones majors d’edat en els llocs 
i dates autoritzats per les administracions públiques, com per exemple, terrasses i 
festivitats patronals. 

Els titulars de la concessió de la instal·lació que hagin obtingut la llicència han de col·locar 
en un lloc visible al públic els rètols limitadors de subministrament de begudes 
alcohòliques, d’acord amb la normativa vigent i hauran de tenir cura de l’espai amb les 
corresponents tasques de neteja i recollida d’envasos i altres residus.  

2. L’Ajuntament promou i presta suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la 
prevenció i al tractament de les drogodependències. 

2.1 En els termes de seguretat ciutadana, es prohibeix el consum de drogues en llocs, 
vies públiques, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, tot i que no 
estigués destinada al tràfic de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies 
psicotròpiques.  

3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les 
normes relatives a la venda, segons el destinatari o comprador i el tipus de beguda. 

4. Els vigilants municipals poden intervenir temporalment, en els supòsits de les lletres  b), 
c), i d) de l’apartat 1 d’aquest article, les begudes, fins que cessin les circumstàncies 
concomitants al consum. 

5. Es contemplen sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i 
estupefaents. 

 

 



 

 

Art. 17  Menors 

14. L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat 
establert per la legislació vigent. 

És responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels mateixos infants, 
l’exercici normal d’aquest dret. 

2. Els agents de l’autoritat municipal s’han de posar en contacte amb els progenitors de 
l’infant que en horari escolar sigui al carrer, així com al director del centre en el que 
estudií. 

Finalment, el servei de vigilància també ho ha de comunicar a les autoritats municipals, 
perquè estudiïn el cas i, si cal, cerquin les solucions més adients. 

3. En el cas que hi hagi negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ho 
ha de comunicar a la Direcció General d’Atenció al Menor de la Generalitat de Catalunya i 
a la jurisdicció competent. 

4. Els menors extraviats i abandonats han de ser acompanyats a les dependències de la 
vigilància municipal, essent retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors, i si 
fos el cas lliurats a les autoritats competents. 

Les autoritats municipals han d’informar immediatament, fent servir els mitjans locals, del 
fet d’haver trobat un menor en aquestes condicions. Si fos un particular qui els trobés, ha 
de lliurar-los a la vigilància municipal. 

5. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels 
pares o tutors evitar que els nens menors de set anys transitin sols per les vies públiques. 
Tothom ha d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van acompanyats.  

Art. 18 Ciutadans i activitat administrativa d’execució. 

14. Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els 
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències 
atribuïdes, els imparteixin les autoritats del municipi i els seus agents. 

La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les expressions irrespectuoses 
que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor i pel context en que es formulen 
signifiquin una alteració de la convivència, constituiran infraccions sancionables en via 
administrativa. 

Cap fet constitutiu d’aquestes infraccions podrà ser sancionat en via administrativa i penal 
a la vegada. Amb aquest fi, organitzativament s’impartiran les instruccions adients als 



 

 

serveis municipals per que davant fets d’aquestes característiques no es generin 
actuacions que puguin comportar la instrucció i sancionabilitat en les dues vies. 

Art. 19 Dels espais, béns i equipaments públics. 

De conformitat amb aquesta ordenança, s’entén: 

1. Per espais públics: 

* Els espais que la llei declari que tenen aquest caràcter. 

* Els afectes a ús públic. 

* Els afectes als serveis públics. 

2. Per béns públics: 

* Els béns que la llei declari que tenen aquest caràcter. 

* Els afectes a ús públic. 

* Els afectes als serveis públics i els destinats a l’ornament dels espais públics, com ara 
monuments, escultures i obres de valor artístic, històric o cultural i el mobiliari urbà. 

3. Per equipaments públics: 

* Els immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb 
caràcter públic. 

Art. 20 Utilització dels espais, equipaments i béns públics.  

Els espais, equipaments i béns públics s’han de fer servir de conformitat amb l’ús al qual 
són destinats i conforme a les regles i normativa que específicament puguin regular-los. 

En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, s’ha d’evitar: 

a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o condicions 
de funcionament. Es prohibeix en concret: 

1. Col·locar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres 
objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre l’arbrat, senyalitzacions de 
trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de mitjans de 
difusió de l’expressió. Es responsabilitzarà i sancionar à a l’anunciant. 

2. Manipular o modificar les condicions tècniques de les senyalitzacions de trànsit, dels 
elements destinats a l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la vigilància i 



 

 

control del trànsit i a la seguretat ciutadana, i a la comunicació entre els diferents serveis, 
els organismes públics i el seu personal. 

3. Aquells que afectin la convivència i els considerats com usos impropis de l’espai públic: 

a.- Utilitzar la via púbica per exercir-hi oficis o treballs, llevat de que es disposi 
d’autorització municipal específica. 

b.- Utilitzar la via pública com a magatzem o com aparador de productes, llevat que, en 
aquest darrer supòsit, es disposi d’autorització municipal específica. 

c.- Netejar vehicles a la via pública 

d.- Acampar o dormir a les vies o espais públics. 

e.- Estacionar caravanes, autocaravanes, o remolcs en llocs no autoritzats.   

f.- La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu 
caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per a 
les persones o béns. 

1. Parcs i jardins: 

a) És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les condicions 
d’ús que l’Ajuntament determini per a l’ús dels parcs, jardins i, en general, en tots els 
espais d’ús públic destinats al lleure. 

b) Es prohibeix: 

1. Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contraria a 
les condicions que en regulen l’ús.  

2. La pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o 
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a la 
integritat física dels usuaris. 

3. Deixar les defecacions dels animals domèstics propis en els parcs i jardins, inclosos els 
parterres i zones verdes. 

En concret, es considera infracció: 

1. L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques per 
persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús. 

2. Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, prohibides per 
l’Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta finalitat. 



 

 

3. Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre els talussos, 
parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera els arbres o 
les plantacions. 

4. Realitzar pintades, grafitis, senyals o rascades a qualsevol element o equipament que 
conformen els espais públics. 

2. Fonts públiques: 

Es prohibeix: 

1. Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar el contacte de l’animal 
amb el broc. 

3. Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi. 

3. Parcs forestals municipals: 

Als parcs forestals municipals i zones de bosc d’ús comú és prohibit: 

1. Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya de qualsevol mena sense 
autorització. S’exceptua l’aprofitament dels fruits dels arbres fruiters plantats per a l’ús i 
esbarjo dels ciutadans. 

2. Extreure molsa i humus, fora dels casos que siguin degudament autoritzats. 

3. Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament autoritzats. 

4. Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de 
cigarretes enceses. 

5. Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar focs artificials fora de les zones 
que s’assenyalin per a una ocasió determinada. 

6. Embrutar el terra amb qualsevol material i deixar les defecacions dels animals 
domèstics. 

4. Altres  Instal·lacions Municipals: 

L’ús dels diferents equipaments municipals restaran subjectes a la normativa reguladora 
corresponent i en defecte d’aquesta normativa, a les condicions que imposi l’autorització 
de l’òrgan competent de l’Ajuntament,  l’obtenció de la qual serà requisit previ 
indispensable. 

 

 



 

 

5.Zones WIFI gratuïtes: 

L’ajuntament de Camprodon disposa de cobertura WIFI que sota el nom “WIFI Cable 
Camprodon” dóna servei gratuït i limitat d’internet per tal de facilitar l’accés a les Noves 
Tecnologies de ciutadans i visitants. La filosofia d’aquest servei, que s’ofereix per espai 
d’una hora diària per persona i ordinador, és facilitar la possibilitat de consultar el correu 
personal, o bé realitzar tràmits i consultes on line. Queden excloses del servei les  
pràctiques il·legals de descàrregues de materials audiovisuals o altres opcions recollides 
en la legislació vigent.  

La pràctica fraudulenta o el mal ús de la xarxa implica la baixa temporal del sistema o en 
el seu cas, i en funció de la gravetat del cas, la baixa definitiva. 

6. Focs i pirotècnia: 

Sempre i quan no es tingui autorització expressa de l’Ajuntament  i/o del Departament 
responsable de la Generalitat de Catalunya, queda prohibit en tot el municipi: 

-a) Encendre foc per qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat, i en 
especial, cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament forestals, agrícoles o de 
jardineria. 

-b) Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i 
d’acampada i en les parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de 
barbacoes d’obra amb mataguspires, sempre i quan s’adoptin les mesures de seguretat 
corresponents. 

- c) Fer foc per activitats relacionades amb l’apicultura. 

- d) Llençar objecte encesos. 

- e) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser 
causa de l’inici d’un foc.  

- f) Llençar coets, globus, focs artificials o altres artefactes que continguin foc. 

- g) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals. 

Art. 21 Celebració d’activitats específiques en espais públics. 

L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i fixar 
les normes que la regiran com a condició, tenint en compte les característiques de l’acte i 
l’espai públic sol·licitat. 



 

 

Els organitzadors de l’activitat són responsables del compliment de les condicions 
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per a 
vetllar pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats. 

Art. 22  Sistemes de captació d’imatges a la via pública 

Es prohibeix la instal·lació de sistemes de captació i reproducció d’imatges, el camp de 
visió dels quals abasti la via pública, fora dels supòsits i en els termes previstos per la 
normativa que regula la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a 
la pròpia imatge. 

CAPÍTOL IV 

RELACIONS VEÏNALS / CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS 

La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels integrants dels immobles que 
formen les comunitats de propietaris i de tots els veïns, un comportament cívic i 
respectuós, a fi d’evitar en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels immobles, la 
producció de sorolls que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental privada o 
familiar, o la comissió d’accions o omissions que provoquin molèsties o que degradin la 
convivència veïnal. D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la 
limitació de les activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc 
de la comunitat de veïns i propietaris, afecten l’interior dels immobles. 

Art. 23  Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns  

El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, netejar 
catifes i tovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats 
de veïns, cal que es mantingui dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el 
respecte als altres. 

Així són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns 
o en els seus immobles o parts privades d’aquests. Les activitats i usos de les persones i 
també els elements i instal·lacions sota la seva responsabilitat susceptibles de produir 
problemes de contaminació acústica o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, la 
intimitat o el benestar dels ciutadans, han d’observar les prescripcions establertes en 
aquesta Ordenança, les normes urbanístiques i mediambientals i el que disposa la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya. 

1. Es consideren, com a exemples, activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les 
persones: 

a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i d’altres elements destinats 
a l’esbarjo i al lleure en el propi domicili. 



 

 

b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure mobles, o accionar sistemes 
de tancament d’espais interiors o exteriors. 

c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o l’emissió 
de música amb instruments musicals. 

d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre roba, espolsar catifes 
i tovalles, o evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats de 
veïns. 

e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva destinació, vetllar per la 
conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. Cal assegurar 
l’habitatge, com a mínim, contra els riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i 
de danys contra tercers. 

f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors. 

g) Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els requeriments 
que l’Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o 
perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 

h) Realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la conservació de 
l’immoble i els seus serveis, per tal que reuneixi les degudes condicions estructurals, 
d’estanquitat, d’habitabilitat i de seguretat. 

Els propietaris i usuaris dels habitatges han de respondre de les sancions que 
l’Ajuntament els imposi per no complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop 
aprovades per la junta de propietaris les obres o mesures necessàries, un o més 
propietaris s’oposin o demorin injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en què 
aquests respondran individualment de les sancions que s’imposin per via administrativa. 

2. Es prohibeix: 

a) Dins la franja horària compresa entre les 20:00 hores i les 8:00 hores, l’execució de 
feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o altres de 
semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària. 

b) Dins la franja horària compresa entre les 20:00 hores i les 8:00 hores, l’execució de 
feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions 
auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior o que superin 
els límits sonors que la Llei de contaminació acústica i l’ordenament municipal 
estableixen. 



 

 

S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de 
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, 
combustible o d’altres relacionats amb la salut. 

c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de forma 
reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o perjudicis o danys. 

d) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris 
que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació 
greu de la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà de les actes de la junta de 
propietaris. 

Art. 24  Llicències d’obra,  pròrrogues en el termini d’execució.   

Tota persona natural o jurídica que hagi d’efectuar obres en l’àmbit de la seva propietat ha 
d’obtenir llicència municipal prèvia i preceptiva abans del seu inici, d’acord amb el 
procediment i les condicions establertes a la normativa urbanística.  

A petició de l’interessat, l’Ajuntament podrà concedir pròrrogues en l’inici i la finalització de 
l’execució de l’obra, del 50% del termini concedit inicialment fins a un màxim de 
finalització de 3 anys.  

Excepcionalment es podrà concedir un termini de pròrroga superior a petició raonada de 
l’interessat i previ informe de l’arquitecte municipal en qual es valorarà l’oportunitat i 
necessitat del termini a concedir.   

La concessió de pròrroga meritarà la taxa corresponent en aplicació de les ordenances 
fiscals municipals en vigor.  

Passat el termini de la pròrroga es procedirà a resoldre i notificar la caducitat de la 
llicència. 

Art. 25  Antenes, parabòliques e instal·lacions exteriors. 

1. No es podran instal·lar antenes i parabòliques a les obertures, finestres, balconades, 
façanes i paraments perimetrals dels edificis i especialment la volada d’elements sobre la 
via pública, llevat que, d’acord amb les ordenances d’edificació i normativa urbanística es 
pugin protegir visualment i no siguin vistes des de qualsevol via o espai d’ús públic o 
privat de caràcter comunitari, mitjançant elements o solucions constructives permanents 
que figurin en el projecte de nova edificació o reforma. S’estableix el període de dos anys 
per treure les instal·lades amb anterioritat i que no compleixin aquesta normativa.  

2. Les actuacions arquitectòniques o urbanístiques que suposin una intervenció conjunta 
d’una illa hauran de preveure un únic sistema per cada funció. A l’exterior del volum 
edificat només es podrà instal·lar un únic sistema de recepció per a cada edifici i per cada 



 

 

funció que no es pugui integrar tecnològicament amb d’altres en un mateix sistema, llevat 
de les antenes que puguin acollir-se a l’establert en l’apartat 1. 

3. En el cas d’instal·lar una antena a l’edifici aquesta tindrà la condició d’infraestructura 
comuna d’accés als serveis de telecomunicació i es regira pel Reial Decret-Llei 1/1998 de 
27 de febrer. 

4. Quan s’instal·li una antena a la coberta d’un edifici, cal triar la ubicació que millor 
l’amagui de ser vista des de les vies i espais públics, i que sigui compatible amb la seva 
funció bàsica que es la de recepció d’ones i emissions. 

5. Les antenes i parabòliques que s’instal·lin en edificis o conjunts catalogats, o edificis de 
gran transcendència visual sobre espais lliures o espais naturals, s’hauran de col·locar de 
la forma més adient per evitar qualsevol impacte negatiu sobre l’edifici o espai de l’entorn. 
Amb aquesta finalitat, el projecte haurà de contenir la solució adoptada amb una 
justificació raonada i motivada de ser la millor o més convenient, que haurà de ser 
informada favorablement pels serveis tècnics municipals i l’organisme competent en el 
seu cas. Cas que no fos possible reduir l’impacte a nivells admissibles, es podrà denegar 
l’autorització de la instal·lació. 

6. Les línies de distribució entre la base de l’antena i les preses de recepció individual 
seran interiors i hauran d’anar encastades o soterrades. Únicament en ocasions 
excepcionals, i sobre edificis construïts degudament autoritzats, es podrà col·locar 
preferentment en tub rígid, canaleta o cable despullat de color neutre integrat a l’edifici, en 
terrats, parets interiors no vistes i patis interiors dels edificis. Per aquestes excepcions, 
caldrà aportar una memòria justificativa, una proposta d’ubicació i materials a emprar, i 
també la definició sobre plànols del seu traçat a escala 1:50. 

7. Les instal·lacions de radiocomunicació (com poden ser les estacions base, les antenes, 
els seus elements auxiliars de connexió i altres elements tècnics necessaris) estaran 
subjectes a llicencia, prèvia presentació per part dels diferents operadors de 
radiocomunicació a l’Ajuntament, d’un document d’informació base, referit al conjunt de 
tota la xarxa dintre del terme municipal. 

1. Contingut del document d’informació de base: 

a) La xarxa d’instal·lacions existents que com a mínim ha de contenir: 

- amb caràcter general: esquema general de la xarxa indicant els principals nodes i 
descripció dels serveis prestats i tecnologies utilitzades. 

- per a cada emplaçament: indicació expressa en plànols de la cota altimètrica, àrees de 
cobertura, marge de freqüències i potencia d’emissió, tipus d’antenes, i diagrama de 



 

 

radiació indicant la potencia isòtropa radiada equivalent (W) en la direcció de màxima 
radiació. 

b) El programa de desenvolupament de la xarxa que com a mínim ha de contenir: 

- amb caràcter general: esquema general de la xarxa indicant els principals nodes, 
descripció dels serveis prestats i tecnologies utilitzades i calendari orientatiu d’execució. 

- per cada emplaçament: cel·les planificades, modificacions de les cel·les existents, 
expressió del grau de dependència o vinculació entre L’emplaçament i la instal·lació 
concreta, disposició del terreny, accessos i subministraments, i possibilitat de compartició 
del màstil de suport, en sol no urbanitzable. 

2. La presentació del document d’informació de base es farà per duplicat al registre 
general de L’ajuntament  

8.  Les instal·lacions de radiocomunicació estan subjectes a controls periòdics amb la 
forma i terminis que preveu l’ordenança municipal sobre activitats o normativa 
corresponent. La certificació tècnica acreditativa del compliment dels requeriments 
ambientals l’ha d’emetre una entitat col·laboradora de l’administració, degudament 
acreditada per aquesta tipologia d’activitats.  

9. En cap cas les antenes, parabòliques i instal·lacions  no podran incorporar llegendes o 
anagrames que puguin interpretar-se que tenen caràcter publicitari i si són visibles, seran 
de color neutre. 

10. Les instal·lacions exteriors hauran de guardar harmonia estètica amb el conjunt de la 
façana i adequar-se a les normes urbanístiques d’aplicació específica. Circumstàncies 
que hauran de ser acreditades davant de l’Ajuntament alhora d’obtenir autorització o de 
presentar la comunicació prèvia que correspongui junt amb la declaració responsable a 
l’efecte. La infracció d’aquesta norma serà objecte de la corresponent sanció.  

 
Art. 26  Del comportament dels ciutadans davant els serveis públics 

1. Els ciutadans estan obligats a respectar el funcionament normal dels serveis públics, i 
també el dret d’us de les persones que hi tenen dret. 

2. Els usuaris han d’utilitzar els serveis públics sense impedir-ne o obstruir-ne el 
funcionament normal. 

 

 

 



 

 

CAPÍTOL V 

INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR,  

Art. 27  Tipificació d’infraccions 

1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment 
total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança 
municipal, d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el present text. 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

3. En casos de reincidència de les infraccions: 

a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu. 

b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu. 

4. Les infraccions contra les disposicions de l’art. 13 es sancionen d’acord amb el règim 
sancionador previst a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica de la 
Generalitat de Catalunya. 

Art. 28  Règim de les sancions 

1. Les infraccions poden ser sancionades per l’òrgan competent amb: 

- Les lleus amb multa de fins a 100 euros. 

- Les greus amb multes de 101 fins a 200 euros. 

- Les molt greus, amb multes de 201 fins a 500 euros. També es poden sancionar amb la 
retirada de l’autorització municipal corresponent. 

2. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta Ordenança no expressament qualificat 
com a greu o molt greu, es considerarà infracció lleu. 

Art. 29  Graduació de les sancions  

Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte: 

a) La gravetat de la infracció. 

b) El benefici obtingut. 

c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats. 

d) La intencionalitat. 



 

 

e) La reiteració. 

f) La transcendència social 

Art. 30  Persones responsables  

Són responsables de les infraccions, els autors de les accions i omissions que es 
tipifiquen en aquesta Ordenança. 

Són responsables dels danys produïts pels animals els seus propietaris o posseïdors. 

De les sancions pecuniàries imposades als menors, en resulten responsables subsidiaris, 
en cas d’impagament de la sanció, els pares, tutors, acollidors o guardadors. De les 
accions i omissions l’autor de les quals actuï en el marc d’una activitat subjecte a llicència, 
se’n considera responsable solidari, pel que fa a la instrucció, el titular de la llicencia i, en 
cas de no posseir-ne, l’explotador de l’activitat. 

Art. 31  Òrgan competent 

A l’efecte de sancionar, l’òrgan competent és l’alcalde president de la corporació, o l’òrgan 
que, per raó de la matèria, tingui delegada la competència. 

A l’efecte d’incoar expedient i nomenar-ne instructor, és competent el regidor que, per raó 
de la matèria, tingui atribuïda la competència de conservació del bé jurídic protegit. 

Art. 32  Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments 

Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança signifiquin infraccions 
de normes de rang superior, s’ha d’incoar el corresponent expedient sancionador i s’han 
d’aplicar les sancions d’acord amb la legislació vigent en cada matèria. 

En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin 
que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran a l’autoritat 
judicial corresponent, i s’ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi resolució 
judicial. 

Art. 33  Finalització del procediment 

1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva 
responsabilitat, es resoldrà amb la imposició de la sanció que procedeixi. 

2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la terminació 
del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents. 

En cas d’abonar-se la proposta econòmica de sanció abans del termini de formulació 
d’al·legacions, es posarà fi al procediment sense cap més tràmit. 



 

 

3. La formulació d’al·legacions representa la continuació del procediment, i s’imposarà, si 
resulta procedent, la sanció en la extensió que calgui segons la proposta de l’instructor 
inicial. 

Art. 34  Execució de les sancions 

No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran 
executades, fins que no siguin fermes per la via administrativa i d’acord amb el 
procediment que s’estableix a continuació. 

Art. 35  Procediment sancionador 

A l’inici, instrucció i resolució dels procediments de sanció de les infraccions a aquesta 
Ordenança, se seguiran les prescripcions de la normativa en matèria de procediment 
sancionador de la Generalitat de Catalunya. 

Art. 36 Possibilitat de commutar sancions i el rescabalament de despeses 
ocasionades per danys al domini públic, amb treball per a la comunitat. 

1. Els ciutadans que, sancionats per transgressions a aquesta Ordenança, o els que dins 
un expedient de sanció reconeguin la seva responsabilitat, podran sol·licitar la 
commutació de les sancions i de les quantitats imposades en concepte de rescabalament 
de danys, per treballs a la comunitat, orientats sempre que sigui possible a la reparació 
del mal causat. 

2. La sol·licitud serà adreçada a l’alcalde i interromprà el termini de la prescripció de la 
sanció, que serà examinada i informada per les àrees de serveis socials i via pública. 

3. En el cas que es tracti d’una sol·licitud formulada anteriorment al fet que recaigui 
resolució de sanció, s’entendrà com a acceptació de la responsabilitat i, consegüentment, 
l’inculpat rebrà audiència de la proposta de sanció econòmica i de la corresponent 
alternativa a la sanció, amb expressió de les activitats a realitzar, dies i horaris d’execució 
i les característiques que siguin rellevants al cas. 

Si l’inculpat accepta la feina comunitària que se li proposi, l’expedient s’entendrà  finalitzat 
de forma convencional, d’acord amb allò que disposen els articles 88, de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu comú, i del 
Reglament regulador del procediment sancionador, aprovat per Reial Decret 1398/1993, 
de 4 d’agost. L’acord es formalitzarà mitjançant el document tipus notificació de l’acord de 
la Junta de Govern Local. 

4. Si la resposta és negativa, o si transcorregudes dues setmanes el sancionat interessat 
no ha donat cap resposta, finalitzarà la suspensió de l’executivitat de la sanció, i 
continuarà el seu curs. 



 

 

Si la resposta és positiva, la sanció restarà en suspens fins a la finalització de les feines 
pactades. 

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

6. Totes les propostes d’alternativa a la sanció seran d’acord amb els principis de 
proporcionalitat, igualtat i preferent connexió de la feina a realitzar i el dany causat. 

7. En el cas de menors d’edat, la subscripció del conveni de commutació requerirà 

també la firma de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. 

8. En tot cas és necessari deixar constància que les feines comunitàries són una prestació 
que voluntàriament escull l’interessat, com a alternativa a una sanció, i com a 
rescabalament de danys, sense que existeixi cap relació, entre ell i l’Ajuntament, de tipus 
laboral o d’arrendament de serveis; per tant, tota la responsabilitat que es derivi dels seus 
actes i omissions és només exigible a la persona que els realitza. 

Art. 37 Bonificacions 

Serà d’aplicació una bonificació del 60% als imports de les sancions que siguin pagats 
dins dels 5 dies següents a la denúncia i del 30% si es paguen dins dels 30 dies següents 
a la  notificació de la denúncia.  
 
En cas de les infraccions de caràcter greu la sanció podrà portar aparellada la proposta de 
suspensió del permís o llicència de l’activitat. En el supòsit d’infraccions molt greus es 
proposarà, en tot cas, a l’autoritat competent la retirada de  la llicència. 
 
 
Art. 38  Quadre de sancions específiques. 

Article Concepte Categoria Import 

 CAPÍTOL II   

6a No complir les obligacions que determinen les 
ordenances municipals i els bans dictats per 
l’Alcaldia no contemplats en d’altres apartats 

Lleu  Fins a 100€ 

6b No contribuir, mitjançant les prestacions 
econòmiques i personals legalment previstes, a la 
realització de les competències municipals 

Lleu  Fins a 100€ 

6c No facilitar a les autoritats municipals les dades i la 
informació que els sol·licitin quan aquestes, 
justificadament, siguin necessàries per a la 

Lleu  Fins a 100€ 



 

 

tramitació i el bon fi dels procediments 
administratius municipals. 

6d No comparèixer davant de l’autoritat municipal 
quan siguin citats per disposició legal amb indicació 
del motiu de la citació. 

Lleu  Fins a 100€ 

6e No facilitar a l’Administració la realització 
d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, 
en els casos previstos per la llei o quan siguin 
necessaris per a la prossecució dels procediments 
administratius que serveixen a l’Administració per a 
desenvolupar les seves competències i activitats 
legítimes o per a defensar els interessos generals. 

Molt Greu Fins a 500€ 

6f No mantenir un tracte respectuós i correcte amb el 
personal que integra l’administració municipal i les 
seves autoritats en correspondència al deure del 
personal de l’administració de mantenir un tracte 
acurat i respectuós amb els ciutadans. 

Greu Fins a 200€ 

6g No esmenar i corregir les deficiències observades 
en les seves activitats quan hagin estat requerits a 
tal efecte per l’Administració municipal. 

Molt greu Fins a 500€ 

7.1 Accions que puguin generar situacions de risc o 
perill per l’integritat física de les persones o béns. 

Molt greu Fins a 500€ 

7.2 Accions que puguin ocasionar danys i alterar el 
funcionament regular de l’estat del mobiliari urbà 
així com la seva degradació. 

Lleu Fins a 100€ 

10 Les sancions que s’apliquen a la tinença i control  
d’animals es regulen d’acord amb els barems 
establerts a les categories lleu, greu i molt greu. 

Lleu 

Greu 

Molt Greu 

Fins a 100€ 

Fins a 200€ 

Fins a 500€ 

10.2 La circulació de cavalls en zones no autoritzades o 
incomplint la normativa respecte a la seva mobilitat. 

Greu Fins a 200€ 

10.3 No tenir censats els animals perillosos ni en 
possessió de l’assegurança corresponent.  

Greu Fins a 200€ 

 CAPÍTOL III   

11 Conductes i comportaments que atempten contra la 
convivència ciutadana. 

Molt Greu Fins a 500€ 

12 Conductes que atemptin contra la dignitat de les Molt Greu Fins a 500€ 



 

 

persones, així com accions de mendicitat. 

13.1.1 Contaminació acústica en locals i establiments 
comercials, serveis d’oci i de concurrència publica. 

Molt Greu Fins a 500€ 

13.1.2 La utilització d’aparells o instruments acústics o 
musicals sense autorització i excedint els límits 
establerts. 

Molt greu Fins a 500€ 

14 Les activitats que comportin perill o molèstia a la 
resta de veïns o usuaris. 

Molt Greu Fins a 500€ 

14.3 Dur a terme a la via pública una activitat que 
impliqui el tancament a la circulació rodada, sense 
haver obtingut llicència municipal. 

Molt Greu Fins a 500€ 

14.5 Les inscripcions o col·locacions de senyalització 
sense el permís corresponent. 

Molt greu Fins a 500€ 

14.6 Venda ambulant sense autorització. Greu Fins a 200€ 

14.7 Les sancions que s’apliquen als guals es regulen 
d’acord amb els barems establerts a les categories 
lleu, greu i molt greu de l’ordenança municipal de 
circulació 

Lleu 

Greu 

Molt Greu 

Fins a 100€ 

Fins a 200€ 

Fins a 500€ 

15.1 Aquelles accions que pertorbin la convivència 
ciutadana en  neteja i salubritat mediambiental de 
vies públiques o equipaments públics o privats. 

Molt greu Fins a 500€ 

15.2 Aquelles que provoquin la manca de salubritat i 
neteja provocada per les actituds incíviques dels 
propietaris d'animals que no recullin les 
defecacions que aquests produeixin a la via pública 
o en qualsevol indret d'ús del comú, així com les 
ocasionades per actituds incíviques de persones 
que escupin o embrutin els espais públics. 

De Lleu a Molt 
Greu 

De 100 fins a 
500€ 

16-1 Consumir begudes alcohòliques en determinades 
zones i espais públics. 

Greu Fins a 200€ 

16-2.1 Consumir substàncies estupefaents o 
psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, 
establiments o transports públics. 

Greu Fins a 200€ 

16-3 Venda de begudes alcohòliques que vulnerin els 
preceptes d’aquesta ordenança. 

Molt Greu Fins a 500€ 

16-5 Tinència i tràfic de drogues, substàncies 
estupefaents o psicotròpiques.  

Molt Greu Fins a 500€ 



 

 

17.1 La no escolarització de menors d’acord amb la 
normativa vigent. 

Greu  Fins a 200€ 

17.3 Tots aquells casos que es derivin de la negligència 
dels pares o tutors cap als menors al seu càrrec 

Molt Greu Fins a 500€ 

18 La desobediència de les ordres efectivament 
impartides, i les expressions irrespectuoses que 
impliquin una voluntat menyspreant de l'autor i pel 
context en que es formulen signifiquin una alteració 
de la convivència. 

Molt Greu Fins a 500€ 

20.a.1 Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els 
seus elements de forma contrària a les condicions 
que en regulen l’ús sense causar-hi danys. 

Lleu Fins a 100€ 

20.a.2 Manipulació de senyalització i/o elements públics. Greu Fins a 200€ 

20.a.3.a Oficis i treballs sense autorització. Lleu Fins a 100€ 

20.a.3.b Utilització d ela via pública sense llicència. Lleu Fins a 100€ 

20.a.3.c Neteja de vehicles a la via pública Lleu Fins a 100€ 

20.a.3.d Acampar sense autorització Lleu Fins a 100€ 

20.a.3.e Estacionar caravanes Greu Fins a 200€ 

20.a.3.f En funció de la seva gravetat i dels perjudicis 
ocasionats. 

De Lleu a Molt 
Greu 

De 100 a 
500€ 

20.1.b1 Fer servir els espais verds destinats al lleure i els 
elements que els integren causant-hi danys. 

De Greu a 
Molt Greu 

De 200€ a 
500€ 

20.1.b2 Practicar exercicis o activitats que signifiquin un 
risc per a la vegetació o qualsevol altre element de 
mobiliari urbà, o que representin un risc per a la 
integritat física de la resta d'usuaris. 

Lleu Fins a 100€ 

20.1.c1 L'ús de gronxadors o altres aparells d'esbarjo 
situats als parcs i places públiques, per persones 
que no acompleixin les condicions i requisits d'ús. 

Lleu Fins a 100€ 

 Entrar o romandre sense autorització en recintes 
públics enjardinats i parcs tancats al públic. 

Lleu Fins a 100€ 

 Jugar o dur a terme activitats en parcs, places 
públiques i zones verdes, en què  l'Ajuntament les 
hagi prohibides. 

Lleu Fins a 100€ 



 

 

20.2.1 Abeurar animals en fonts públiques, sempre que el 
tipus de font no permeti evitar el contacte entre 
l'animal i el broc. 

Lleu Fins a 100€ 

20.2.3 Llençar a l'interior de les fonts qualsevol material 
susceptible de contaminar el medi. 

Molt Greu Fins a 500€ 

20.3.1 Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o 
tallar llenya de qualsevol mena, en parcs forestals 
o zones de bosc comú sense la deguda 
autorització. S'exceptuen els fruits dels arbres 
fruiters plantats per a l'ús i esbarjo dels ciutadans. 

Greu Fins a 200€ 

20.3.2 Extreure molsa, humus, sense autorització, dels 
parcs forestals o del bosc d'ús comú. 

Greu Fins a 200€ 

20.3.3 Col·locar anuncis o rètols en parcs forestals o 
zones de bosc d'ús comú, sense autorització. 

Greu Fins a 200€ 

20.3.4 Encendre focs fora dels llocs reservats i autoritzats 
a l'efecte i tirar llumins o puntes de  cigarretes 
enceses en parcs forestals o zones de bosc d'ús 
comú. 

Molt Greu Fins a 500€ 

20.3.5 Elevar globus aerostàtics, llençar petards o 
disparar focs artificials en parcs forestals o zones 
de bosc d'ús comú, fora de les zones que 
s'assenyalin per a una ocasió determinada. 

Molt Greu Fins a 500€ 

20.3.6 Embrutar el terra amb qualsevol  material o 
defecacions animals. 

Greu Fins  a 200€ 

20.6.a Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui 
quina sigui la seva finalitat, i en especial, cremar 
rostolls, marges i restes d'aprofitament forestals, 
agrícoles o de jardineria, sense autorització 
expressa de l’Ajuntament  i/o del Departament 
responsable de la Generalitat de Catalunya. 

Molt Greu Fins a 500€ 

20.6.b-g Fer foc per activitats relacionades amb l'apicultura, 
llençar objectes encesos, abocar escombraries i 
restes vegetals i industrials de qualsevol mena que 
puguin ser causa d'un foc, llençar coets o petards, 
globus focs artificials o altres artefactes que 
continguin foc, la utilització de bufadors o similars 
en obres realitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals, sense autorització 
expressa d'aquesta corporació i/o del Departament 
responsable de la Generalitat de Catalunya. 

Greu Fins a 200€ 

21 Celebració d’activitats específiques en espais Greu Fins a 200€ 



 

 

públics sense autorització. 

22 Instal·lar un sistema de captació d'imatges, el camp 
de visió del qual abasti la via pública, fora dels 
supòsits autoritzats per la LO 1/1982. 

Greu Fins a 200€ 

 CAPÍTOL IV   

23.1. Aquelles activitats a l’interior dels immobles i 
comunitats de veïns que molestin les comunitats o 
els veïns motivades per sorolls i que recullen els 
supòsits a,b, i c. 

Greu Fins a 200€ 

23.1.d Regar, estendre o evacuar fums o deixalles a 
l’exterior dels immobles de forma mal intencionada. 

Greu  Fins a 200€ 

23.1.e No conservar, ni fer servir l'habitatge d'acord amb 
la seva destinació 

Greu Fins a 200€ 

23.1.f No adoptar les mesures necessàries per a mantenir 
l'habitatge lliure d'insectes i rosegadors. 

Greu Fins a 200€ 

23.1.g No complir els requeriments de l'Ajuntament per a 
impedir o corregir els defectes nocius, molestos, 
insalubres o perillosos que perjudiquin altres 
habitatges. 

Greu Fins a 200€ 

23.1.h No realitzar les obres necessàries per al 
manteniment i la conservació adequada de 
l'immoble i dels seus serveis, per tal que reuneixin 
les degudes condicions estructurals, d'estanquitat, 
d'habitabilitat i de seguretat. 

Greu Fins a 200€ 

 

23.2.a Executar treballs de reforma, conservació o millora 
dels immobles (construcció,  fusteria o altres 
anàlegs) que impliquin el desenvolupament 
d'activitats pròpies d'obra ordinària, de les 20h a les 
8 h. 

Greu Fins a 200€ 

23.2.b L'execució de treballs de reparació o instal·lació 
d'electrodomèstics, aparells elèctrics o 
instal·lacions auxiliars, quan impliquin l'exercici 
d'accions incloses en el paràgraf anterior o que 
superin els límits sonors que la normativa  
específica estableixi de les 20h a les 8 h. 

Greu Fins a 200€ 

23.3.d Desenvolupar accions o omissions contraris als 
estatuts de la comunitat de propietaris que 
provoquin un perjudici o molèsties reiterades i que 
constitueixin un element de pertorbació greu de la 
convivència veïnal, posada de manifest mitjançant 

Molt Greu Fins a 500€ 



 

 

les actes de la junta de propietaris. 

24 No sol·licitar una pròrroga per una actuació en 
marxa o amb llicència sense vigència. 

Greu Fins a 200€ 

25 La instal·lació d’antenes o instal·lacions que 
vulnerin la normativa prevista en aquesta 
ordenança. 

Greu Fins a 200€ 

  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Per tal de tenir actualitzades les quanties i qualificacions de 
les infraccions de la present ordenança, en els termes que normativament s’estableixin, el 
Ple de l’Ajuntament delega en la Junta de Govern Local les posteriors actualitzacions.  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- La present ordenança s'entendrà automàticament 
modificada per la normativa estatal o autonòmica que es promulgui amb posterioritat si és 
contradictòria amb el seu contingut. 

DISPOSICIÓ FINAL.- Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de 
l'Ajuntament de Camprodon en la sessió del dia 26 de març de 2010 i  entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació en el  BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Girona. 

Camprodon, 26 de maig de 2010. 

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ:  

Aquesta ordenança de bon govern de l’Ajuntament de Camprodon, aprovada pel Ple de 
26 de març d’enguany, ha estat sotmesa a informació pública per anunci publicat al BOP 
de Girona núm. 67 de 9 d’abril de 2010.  Elevat l’acord a definitiu amb data 15 de juny de 
2010 . Publicat el seu text íntegre en el BOP de Girona núm. 114 pàgines 47 a la 62 i 
referència al DOGC núm. 5665  de 22 de juny de 2010.  

Camprodon, 7 de juliol de 2010. 

DILIGÈNCIA D’ESMENA: 

Aquesta ordenança ha estat modificada en l’article.28 de règim de les sancions en el punt 
1 i 2 i publicat el text íntegre de la seva correcció al BOP de Girona núm.140 de 22 de 
juliol de 2010. 

       El Secretari interventor  

Vist i plau  
L’Alcalde   
  


