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AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA

Edicte d’aprovació definitiva Ordenança municipal de civisme i convivència

En compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 178 del Decret legislatiu, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, en sessió extraordinària de
Ple de data 29 de novembre de 2018, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de civisme i convivència.

L’esmentat acord ha estat exposat a informació pública durant el termini de 30 dies, mitjançant publicació al
BOP núm. 237 de data 10 de desembre de 2018 al DOGC núm. 7772 de 20 de desembre de 2018, al tauler
d’anuncis, al punt Diari de data 14 de desembre de 2018, a l’efecte de poder-hi formular les reclamacions o
al·legacions que es consideressin oportunes.

No havent-se’n presentat cap, l’acord inicial esdevé definitiu.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient

Puigverd de Lleida, 8 de febrer de 2019
L’alcalde, Josep J. Solsona Batlle

Preàmbul i exposició de motius

Títol I: disposicions generals

Capítol I. Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança
Article 1. Finalitat i objectiu
Article 2. Fonaments legals
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
Article 5. Publicitat
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana

Capítol II. Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i deures
Article 7. Principi de llibertat individual
Article 8. Deures generals
Article 9. Solidaritat
Article 10. Foment de la convivència ciutadana i del civisme
Article 11. Col·laboració amb altres administracions
Article 12. Conductes relacionades amb la tinença d’animals

Títol II. Disposicions sobre àmbits de transcendència pública

Capítol I. Comportament i conducta ciutadana
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Article 13. Comportament general a la via i als espais públics
Article 14. Ocupacions de la via pública
Article 15. Focs i activitats pirotècniques
Article 16. Conductes a les festes populars i als espectacles públics
Article 17. Organització i autorització d’actes públics
Article 18. Jocs i juguesques
Article 19. Consum de substàncies que puguin generar dependència
Article 20. Venda no sedentària
Article 21. Atemptats contra la dignitat de les persones
Article 22. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals
Article 23. Conductes incíviques relacionades amb les necessitats fisiològiques
Article 24. Armes
Article 25. Protecció de menors i de persones discapacitades
Article 26. Conductes que adoptin formes de mendicitat
Article 27. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència

Títol III: Ús dels béns i serveis públics

Capítol I. Normes generals
Article 28. Utilització
Article 29. Prohibicions

Capítol II. Servei de recollida de residus sòlids domèstics
Article 30. Servei de recollida de residus
Article 31. De la salubritat de la via pública

Capítol III. Parcs, jardins i fonts
Article 32. Àmbit d’aplicació
Article 33. Utilització
Article 34. Prohibicions
Article 35. Jardins privats

Capítol IV. Via pública
Article 36. Definició
Article 37. Denominació
Article 38. Numeració
Article 39. Conservació i reparació de les vies públiques
Article 40. Retirada d’objectes de la via pública
Article 41. Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà
Article 42. Façanes, finestres i balcons
Article 43. Conduccions i connexions dels serveis

Títol IV. Contaminacions urbanes

Capítol I. Visual
Article 44. Accions vandàliques
Article 45. Grafits i pintades i altres expressions gràfiques
Article 46. Manteniment d’immobles i solars
Article 47. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat

Capítol II. Fums i olors
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Article 48. Emissions contaminants
Article 49. Vehicles
Article 50. Olors. Disposicions generals

Capítol III. Contaminació acústica. Sorolls i vibracions
Article 51. Disposicions generals de bon veïnatge
Article 52. Establiments i activitats

Capítol IV. Contaminació per residus i neteja
Article 53. Neteja urbana i gestió de residus

Títol V. Règim sancionador

Capítol I. Normes generals
Article 54. Potestat administrativa

Capítol II. Infraccions
Article 55. Definició i classificació de les infraccions
Article 56. Infraccions lleus
Article 57. Infraccions greus
Article 58. Infraccions molt greus

Capítol III. Sancions
Article 59. Graduació general de les sancions
Article 60. Sancions generals
Article 61. Mesures cautelars

Capítol IV. Responsabilitats
Article 62. Responsabilitats generals
Article 63. Obligacions de reposició i restauració

Capítol V. Fórmules alternatives
Article 64. Reconeixement voluntari de la responsabilitat

Disposició final

Preàmbul i exposició de motius
El benestar i la qualitat de vida en la vida quotidiana de les persones veïns i veïnes de Puigverd de Lleida
avui en dia necessita una especial protecció per tal de garantir a tots els habitants del municipi puguin gaudir
d’un dia a dia harmònic i una adequada qualitat de vida.

Més enllà de l’Ordenança, per tant, és necessària la implicació de tots els ciutadans, de les entitats, dels
organismes, de les empreses, i en general de tots aquells que intervenen en la millora del civisme del nostre
poble.

L’objectiu de la mateixa és dotar de les garanties de fer un Puigverd de Lleida cada dia millor, fent que es
conservi de la millor manera possible per l’interès de totes i tots.

S’estableix el marc regulador d’aquella activitat que transcendeix l’àmbit estrictament privat i pot incidir en la
convivència ciutadana i  el  benestar  col·lectiu.  Es per  això que és modula o limita determinats tipus de
comportaments i es preveuen mecanismes d’actuació per fonamentar les relacions tolerants i respectuoses
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respecte la comunitat,  establint-se deures per  als vilatans i  vilatanes com també els seus drets  envers
l’Ajuntament,  qui  es  compromet  fermament  en  el  compliment  de  les  seves  competències,  partint  del
convenciment que l’assoliment d’una millor qualitat de vida és un compromís mutu.

TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança

Article 1. Finalitat i objectiu
1. La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte
mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes de
Puigverd de Lleida,  determinant  mecanismes per  corregir  i,  si  escau,  sancionar les  actituds incíviques,
negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

2. L’objecte primordial d’aquesta ordenança és regular aquella activitat que transcendeix en l’interès públic,
establir  les  normes  de  convivència  en  comunitat  i  vetllar  pel  seu  compliment  per  tal  d’aconseguir  un
desenvolupament en pau, llibertat e igualtat de drets i obligacions a Puigverd de Lleida.

3. En relació a la convivència pública, aquesta ordenança identifica quins són els béns jurídics protegits,
preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o
deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de
servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques d’intervenció. Puigverd de Lleida ha de
ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social.

4. Les limitacions i  prohibicions contingudes en aquesta ordenança s’estableixen amb la finalitat que el
comportament de les persones, per tal de garantir la normal convivència ciutadana, tingui com a frontera, no
només el trencament de les normes jurídiques, sinó també la pertorbació o perill greu de pertorbació de la
tranquil·litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i el respecte als drets i béns de la resta de ciutadans/es.

Article 2. Fonaments legals
El fonament legal d’aquesta ordenança és, en primer lloc, l’aplicació dels principis constitucionals i en el
desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya en el text contingut
en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta ordenança rau en la
vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), així com els reglaments que les desenvolupen. Son
igualment  fonament  i  eina  d’interpretació  d’aquesta  ordenança  la  resta  de  normativa  de  règim  local
aplicable, la normativa de procediment administratiu comú i específic i la normativa sectorial a la qual es fa
referència de forma directa o indirecta en el present articulat.

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Puigverd de Lleida.

2. Particularment, l’ordenança és d’aplicació a tots els espais públics de la vila i nuclis poblats, com ara els
carrers, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els passatges, els parcs, jardins i altres vies de
circulació, espais o zones verdes o forestals, els ponts, els túnels i els passos subterranis, els aparcaments,
les fonts i  pantans, els edificis públics i  els altres espais destinats a l’ús o al servei  públic de titularitat
municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari  urbà i la resta de béns i elements de
domini públic municipal situats en aquells.
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3. Així mateix, l’ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements
que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d’una administració diferent a la municipal o
de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines,
les parades d’autocar, les tanques, els senyals de trànsit,  els contenidors, i  tots els altres elements de
naturalesa similar.

4.  L’ordenança  s’aplicarà  també als  espais,  les  construccions,  les  instal·lacions  i  els  béns  de titularitat
privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la convivència i el
civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la
manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o
arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència
o el civisme a l’espai públic.

Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que es trobin al municipi de Puigverd de Lleida, sigui quina
sigui la seva situació jurídica administrativa , nacionalitat, residència, edat o qualsevol altra circumstància.

Article 5. Publicitat
1.  L’Ajuntament  promourà  el  coneixement  d’aquesta  Ordenança  a  les  persones  residents  i  forans  de
Puigverd de Lleida.

Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
1. El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.

2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar immediatament en
coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions d’aquesta ordenança que presenciïn o de
les quals tinguin coneixement cert.

3.  L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions,  denúncies o suggeriments de les persones i  exercir  les
accions escaients en cada cas.

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

Article 7. Principi de llibertat individual
Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la vila i a ésser respectats en
la seva llibertat. Tanmateix, aquest dret s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els
drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades
per a la convivència.

Article 8. Deures generals
1. Sense perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres ordenances municipals i de la
resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que es trobin a Puigverd de Lleida, sigui quin sigui
el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica o administrativa en què es trobin, han de
respectar  les  normes  de conducta  previstes  en  la  present  ordenança  i  en  la  normativa  vigent.  Aquest
respecte és un pressupost bàsic per a la convivència a l’espai públic.

2. A cap persona no li  és permès, amb el seu comportament, lesionar els drets, la dignitat o la llibertat
d’acció  de  les  altres  persones.  De manera  especial,  no  poden ser  permeses  les  pràctiques  abusives,
discriminatòries o que comportin violència o coacció física, moral o psicològica.
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3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció i consideració les persones que
es trobin en circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra mena més ho necessitin.

4. Totes les persones han de fer un bon ús dels espais públics i dels serveis, instal·lacions, mobiliari urbà i
dels  elements  que  en  formin  part,  respectant  la  seva  finalitat,  i  atenent  al  dret  que  tenen  els  altres
d’utilitzar-los i gaudir-ne.

5. Les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres
béns de titularitat  privada han d’evitar  les conductes o activitats  que causin danys materials als  espais
públics, a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal
situats en aquests espais, i també als espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada. Han
d’abstenir-se també de causar molèsties innecessàries a les altres persones.

6. Totes les persones que es trobin a Puigverd de Lleida tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o amb els seus agents per evitar qualsevol conducta que pugui posar en perill la convivència,
que expressi una manca de respecte cap als altres o que contribueixi al deteriorament de la ciutat i el seu
entorn.

7. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres ordenances municipals i de la
resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a la vila, sigui quin sigui el títol o les
circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, així com els titulars dels
béns ubicats al municipi, han de respectar les normes de conducta previstes en la present Ordenança, així
com complir amb les obligacions dels bans que es dictin, i tenen els deures següents:

a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes per a la realització de
les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.

b) Facilitar a l’Ajuntament o a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els
sol·licitin.

c)  Comparèixer  davant  l’autoritat  municipal  quan siguin requerits  per  disposició legal,  amb indicació del
motiu de la citació.

d) Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, en els supòsits
previstos per la llei.

e) En quan a la hisenda local, els propietaris absents tenen l’obligació de comunicar a l’Alcaldia les dades
personals de la persona qui els representi, i en el seu defecte, ho seran considerades en primer lloc, els
administradors,  apoderats  o  encarregats  d’aquells,  i  en  segon  lloc  subsidiàriament  als  anteriors,  els
masovers, parcers i arrendataris de les finques rústiques o urbanes.

f)  Els  veïns  tenen  el  deure  de  complir  puntualment  les  obligacions  derivades  de  la  normativa
d’empadronament.

g) Cap persona física o jurídica podrà utilitzar als seus béns mobles, edificis, anuncis o documents en ocasió
d’un motiu particular o mercantil, l’escut, blasons o distintius de Puigverd de Lleida, tret que això s’autoritzi
prèviament per l’Ajuntament.

h) Totes les persones que es trobin a Puigverd de Lleida tenen el deure de participar en la gestió municipal
d’acord amb allò que prevegin les lleis, i a col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents quan
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aquests els hi ho sol·licitin, especialment en l’eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la
convivència veïnal.

i) En aplicació de l’article 31 de la Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya, els usuaris turístics tenen el deure
de  respectar  el  reglament  d’ús  i  les  normes  generals  de  convivència  i  higiene,  els  valors  ambientals,
culturals o d’altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

Article 9. Solidaritat
1. L’Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a promoure actituds de
respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que proposin com a objectius assolibles la superació
de la marginació social o econòmica de determinades persones o col·lectius.

2. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i espais públics, per tal que
ajudi  a transitar o orientar-se les persones que ho necessiten perquè tenen algun tipus de discapacitat
motriu i/o sensorial o perquè es troben en circumstàncies similars.

Article 10. Foment de la convivència ciutadana i del civisme
1. L’Ajuntament té voluntat d’esmerçar tots els esforços que siguin al seu abast per contribuir a millorar la
convivència i el civisme entre la ciutadania. Aquesta voluntat passa per fomentar les actituds respectuoses i
els comportaments cívics, reconeixent-ne la funció social i afavorint que tinguin un valor exemplar. A més
d’impulsar programes i accions de foment de la convivència i del civisme, l’Ajuntament vetllarà perquè les
conductes i actituds de les persones s’ajustin als estàndards de convivència i, per tant, de garantir l’ordre i
preservar la qualitat de vida a l’espai públic.

2. Concretament, i sense perjudici de la resta d’actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament:

a) Fomentarà el comportament solidari dels ciutadans i ciutadanes en els espais públics perquè, davant
circumstàncies com ara accidents o similars, ajudin les persones que necessitin ajuda, ja

sigui  per  transitar  o  orientar-se.  Es  fomentaran  també  altres  actituds  fraternals  o  humanitàries  que
contribueixin a fer que la ciutat sigui més amable, amb una atenció especial cap a les persones que, per
qualsevol circumstància, més ho necessitin.

b) Facilitarà, des dels espais d’atenció ciutadana o els canals habituals de relació amb la ciutadania, que
totes les persones puguin fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que
considerin oportunes per millorar el civisme i la convivència i preservar l’espai públic.

c) Promourà el respecte a la diversitat per evitar actituds contràries a la dignitat personal i qualsevol mena
de  comportament  discriminatori,  especialment  els  de  naturalesa  xenòfoba,  racista,  sexista,  religiosa  o
homòfoba.

d) Impulsarà acords de col·laboració o altres fórmules de participació que pugui ser d’interès amb persones,
entitats  i  associacions ciutadanes —culturals, veïnals,  socials,  empresarials, turístiques, esportives o de
qualsevol  altra  mena— per  fomentar  entre  els  seus  membres  la  col·laboració  activa  amb les  diverses
campanyes, actuacions i iniciatives municipals a favor de la convivència i el civisme, així com per difondre i
fomentar  el  respecte  a  les  normes  bàsiques.  De  manera  especial,  impulsarà  acords  amb  aquelles
associacions i entitats ciutadanes que pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència,
coneixements o altres circumstàncies puguin contribuir de manera més efectiva al foment de la convivència i
el civisme.
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e) Facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, l’intercanvi de parers i, en definitiva, la
solució democràtica dels conflictes de convivència.

f) Evitarà, amb els mitjans que tingui al  seu abast, qualsevol iniciativa individual o col·lectiva que pugui
destorbar el desenvolupament dels actes individuals o col·lectius que estiguin degudament autoritzats.

g) Prendrà les mesures municipals al seu abast per preveure riscos per a la convivència ciutadana i el
civisme a l’espai públic.

h) Des dels serveis municipals competents, atendrà o bé informarà les persones que es trobin al carrer o a
l’espai públic i estiguin en situació de necessitat o sense sostre dels llocs on poden rebre ajuda o atenció.

Article 11. Col·laboració amb altres administracions
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb altres administracions,
especialment amb l’Administració local i amb la Generalitat de Catalunya, i amb altres institucions i entitats
públiques per garantir la convivència i el civisme, tot això sense perjudici de les competències pròpies de
cadascuna d’aquestes administracions o entitats.

L’Ajuntament  proposarà  a  les  administracions  esmentades  les  modificacions  normatives  que  consideri
pertinents per garantir la convivència i el civisme, i millorar l’efectivitat de les mesures que s’adoptin amb
aquest objectiu.

Article 12. Conductes relacionades amb la tinença d’animals
En relació amb les conductes relacionades en la tinença d’animals i  conducció de gossos a la via serà
d’aplicació a normativa sectorial i l’ordenança municipal de l’Ajuntament.

TÍTOL II
Disposicions sobre àmbits de transcendència pública

CAPÍTOL I
Comportament i conducta ciutadana

Article 13. Comportament general a la via i als espais públics
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi de Puigverd de
Lleida i  a ser  respectada en la seva llibertat.  Aquests drets  seran limitats pel  que disposa la legislació
aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de
respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics.

2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de conformitat amb la
destinació per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, observant el
degut civisme i evitant perjudicar els drets i els béns de la resta de persones.

3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la seva llibertat
d’acció,  ofendre les  conviccions  dels  altres  ni  violar  les  pautes  de respecte mutu,  tolerància,  llibertat  i
conservació de l’entorn, per la qual cosa, cal abstenir-se particularment de realitzar pràctiques abusives,
arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.

Article 14. Ocupacions de la via pública
1.  Tota  ocupació  de  la  via  pública  resta  sotmesa  a  l’obtenció  prèvia  de  la  corresponent  llicència  o
autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es compleixi la normativa legal a la qual es
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trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans
corresponents.

2. Les corresponents ordenances i reglaments municipals fixaran les condicions concretes en les quals es
podrà  procedir  a  ocupar  la  via  pública  i  el  procediment  per  l’atorgament  de  les  preceptives  llicències,
autoritzacions o concessions.

3. Les autoritzacions per ocupacions de la via pública podran ser revocades per raons d’interès públic, per
raons de seguretat, per la realització de obres o la prestació de serveis o per altres causes justificades
d’interès general.

4. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de caràcter puntual i no comercial,
es comunicaran immediatament a l’Ajuntament, als efectes oportuns.

5.  L’ocupació  de  la  via  pública,  amb  taules,  cadires,  paravents,  testos,  paradetes,  com  també  altres
elements  anàlegs  o  elements  que  sobresurtin  de  les  façanes  precisaran  d’autorització  municipal  que
s’atorgarà discrecionalment tenint en compte les necessitats del trànsit i el lloc on es projectin sempre que
no impedeixin  o  dificultin  el  trànsit  peatonal  i  la  seva  seguretat,  i  hauran  de  complir  amb la  resta  de
normativa aplicable.

Referent als contenidors i restes d’escombraries que es puguin disposar afavorint el sistema de recollida
d’escombraries  porta  a  porta,  es  podran  disposar  a  la  via  pública,  afavorint  el  màxim  possible  la
transitabilitat i seguretat, davant dels punts de recollida de les llars o en les zones indicades o habilitades, i
en cap cas disposar-los en punts de la via pública no autoritzats o habilitats.

Article 15. Focs i activitats pirotècniques
1. Es prohibeix fer  foc i  activitats pirotècniques a la via i  als espais públics, especialment, a les zones
arbrades,  sense  la  corresponent  autorització,  la  qual  serà  atorgada  exclusivament  amb  motiu  de
manifestacions de cultura popular.

2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes populars i qualsevol altra
activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís de
l’Administració,  i  hauran de comptar,  obligatòriament,  amb una assegurança de responsabilitat  civil  que
cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats.

3. En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del compliment de la normativa sectorial
de seguretat aplicable per raó de l’activitat que s’ha de realitzar.

Article 16. Conductes a les festes populars i als espectacles públics
1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert en cada cas.

2.  Respecte  a  l’accés  als  espectacles  públics,  la  ciutadania  haurà  de  respectar  l’ordre  establert  i  les
indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a
l’efecte.

3. L’Ajuntament vetllarà per tal de minimitzar el possible perjudici als veïns, procurant no pertorbar el dret al
descans nocturn, controlant els horaris, la ubicació i la potència dels instruments sonors.

Article 17. Organització i autorització d’actes públics
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1. Les condicions concretes per a l’ocupació de la via pública i el procediment per a l’atorgament de les
preceptives  llicències,  autoritzacions  o  concessions  s’ajustaran  al  que  s’estableixen  les  ordenances  i
reglaments municipals.

2. L’ocupació de la via pública o d’altres espais públics de titularitat municipal per a la celebració d’actes
festius, musicals, culturals, esportius, religiosos o de qualsevol altra mena haurà de ser respectuosa amb el
veïnat,  evitant  sorolls  o  molèsties  que  puguin  perjudicar  la  seguretat,  l’ordre  i,  en  general,  la  bona
convivència ciutadana. En cas que generi molèsties inadmissibles, l’autoritat corresponent té la facultat de
paralitzar immediatament l’activitat.

3. S’exclou de l’objecte d’aquesta ordenança l’exercici del dret de reunió i manifestació que es regularà per
la seva normativa específica.

Article 18. Jocs i juguesques
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecta al principi
general de respecte a les altres persones, i s’evitarà, en tot cas, causar molèsties als vianants o al veïnat, ni
deteriorament dels béns, tant públics com privats.

2. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que impliquin apostes amb diners o
béns.

Article 19. Consum de substàncies que puguin generar dependència
1.  Es  prohibeix  el  consum  o  la  tinença  il·lícits  de  drogues  tòxiques,  estupefaents  o  substàncies
psicotròpiques,  encara  que  no  estiguin  destinades  al  tràfic,  en  els  llocs,  vies,  establiments  públics  o
transports col·lectius. Tampoc és permès l’abandonament en els citats llocs d’estris o instruments utilitzats
per a aquest consum.

Aquestes conductes seran sancionades de conformitat amb el  previst a la normativa de protecció de la
seguretat ciutadana.

2.  La  tolerància  del  consum  il·legal  o  el  tràfic  de  drogues  tòxiques,  estupefaents  o  substàncies
psicotròpiques, en locals o establiments públics o la manca de diligència per tal d’impedir-ho per part dels
propietaris, administradors o encarregats, serà objecte de sanció, de conformitat amb el  que disposa la
normativa de protecció de la seguretat ciutadana.

3. És prohibeix la col·locació de plantes de cànnabis o similars als balcons o llocs visibles des de la via
pública.

4.  Els  agents de l’autoritat  o,  si  s’escau, els  professionals  de serveis socials o de salut  informaran les
persones  consumidores  sobre l’existència  de dependències  municipals  i  de centres  d’atenció  públics  o
privats (associacions, ONG, etc.) on poden rebre suport per abandonar aquest consum.

5. La venda i el consum de begudes alcohòliques haurà de respectar la normativa establerta per la legislació
vigent en cada moment, relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de substàncies que puguin generar
dependència.

6. Es prohibeix la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de mostres que puguin
induir al consum irresponsable, així com totes aquelles activitats de publicitat promoció que incompleixen les
determinacions legals.
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7. L’accés i el consum de begudes alcohòliques i tabac del menors resta prohibit en els termes establerts
per la legislació vigent.

Es  prohibeix  el  consum de  begudes  alcohòliques  en  llocs,  vies  o  establiments  públics  quan es  pugui
pertorbar greument la tranquil·litat ciutadana.

S’entén que aquesta alteració es produeix quan concorrin algunes de les circumstàncies següents:

a) Quan el consum es pugui fer de forma massiva o organitzada per grups de ciutadans o ciutadanes o inviti
a l’aglomeració d’aquests i es faci amb envasos de vidre o de llauna.

b) Quan el resultat de l’acció del consum pugui provocar situacions d’insalubritat.

c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant pels vianants o demés persones usuaris dels espais
públics.

d) Quan els llocs públics en què es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o d’adolescents.

e)  Quan  el  consum  de  begudes  alcohòliques  provoqui  molèsties  a  d’altres  persones  o  destorbi  la
tranquil·litat veïnal.

Les prohibicions a què es refereix aquest apartat quedaran sense efecte en els casos en que el consum de
begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per aquella fi nalitat,
com a terrasses i vetlladors, i quan aquest consum compti amb l’oportuna autorització que les autoritats
competents puguin atorgar en casos puntuals.

La seva infracció serà objecte de sanció, de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de la
seguretat ciutadana.

Article 20. Venda no sedentària
1. Als efectes d’aquesta ordenança, es considera venda no sedentària la que realitzin els comerciants fora
d’un  establiment  comercial,  de  manera  habitual,  ocasional,  periòdica  o  continuada,  en  els  recintes,
perímetres o indrets degudament autoritzats, i en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.
Aquesta venda requerirà autorització municipal, que s’atorgarà amb l’acreditació prèvia del compliment dels
requisits i les condicions establertes a la normativa vigent.

2. No és permesa la venda d’animals, ni dels productes prohibits per les lleis, en els termes que estableixin
aquestes.

3. Tots els comerciants que realitzin la venda no sedentària al municipi de Puigverd de Lleida, ho faran
complint amb els termes següents.

a) Lloc: mercat municipal de la Plaça Major (Plaça Major.), o els llocs que es determinin per Ban de l’Alcaldia
per substitució de l’anterior o amb ocasió de festes populars.

b) Horari aprox: de les 8 h. fins a les 15 h. O la que es determinin per Ban de l’Alcaldia per substitució de
l’anterior o amb ocasió de festes populars.

c)  Els  venedors hauran de presentar  instància a  l’Ajuntament,  sol·licitant  la corresponent  documentació
exigida per l’Ajuntament.
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d) Pagament de la taxa per ocupació: els venedors hauran de satisfer el preu de la taxa corresponent per
l’ordenança fiscal.

4. Els titulars de les llicències són els responsables de l’activitat desenvolupada en els espais.

Així mateix, seran responsables dels danys i desperfectes que ells mateixos, el personal que es troba sota
la seva responsabilitat o tercers lligats a la seva activitat puguin causar a l’edifici o a les instal·lacions d’ús
general.

Article 21. Atemptats contra la dignitat de les persones
L’objectiu  d’aquest  apartat  és  la  necessitat  d’evitar  en  l’espai  públic  totes  les  pràctiques  individuals  o
col·lectives  que atemptin contra la dignitat  de les persones,  així  com les pràctiques discriminatòries de
contingut  xenòfob,  racista,  sexista,  homòfob,  o  de  qualsevol  altra  condició  o  circumstància  personal,
econòmica o social, especialment quan s’adrecin als col·lectius més vulnerables.

Per aquests motius s’estableixen les següents normes de conducta:

1. Resta prohibida a l’espai  públic tota conducta de menyspreu a la dignitat  de les persones, així  com
qualsevol  comportament  discriminatori,  sigui  de  contingut  xenòfob,  racista,  sexista  o  homòfob,  o  de
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.

2.  Resten  especialment  prohibides  les  conductes  anteriorment  descrites  quan tinguin  com a objecte  o
s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats.

3.  En  concret,  es  prohibeixen  les  actituds  d’assetjament  entre  menors  en  l’espai  públic.  Estaran
especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que
actuïn a l’espai urbà.

4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol
altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els
apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els
seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.

Article 22. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals
Com a mesura general per garantir el respecte entre les persones i apel·lar al dret a la intimitat, es prohibeix
a la via o espais públics la realització o incitació a la realització d’actes que atemptin contra la llibertat o
indemnitat sexual, o executar actes d’exhibició obscena.

Per aquests motius s’estableixen les següents normes de conducta:

1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar,
directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.

2. Igualment, és prohibit mantenir relacions sexuals, retribuïdes o no, a l’espai públic.

3. Es prohibeixen especialment les conductes anteriors en les proximitats de centres docents o educatius, o
de lleure destinats a menors d’edat o, en general, zones d’esbarjo freqüentades per aquests.
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L’Ajuntament de Puigverd de Lleida, impulsarà l’acció dels serveis socials amb la finalitat d’evitar la pràctica
de les  anteriors  conductes  i  atendre degudament  aquelles  persones que exerceixen el  treball  sexual  i
vulguin abandonar el seu exercici.

Article 23. Conductes incíviques relacionades amb les necessitats fisiològiques
És fonament de la regulació continguda en aquest article la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret
de gaudir d’un espai públic net i  no degradat, i  el  respecte a les pautes generalment acceptades de la
convivència veïnal i de civisme.

Per aquests motius s’estableixen les següents normes de conducta:

1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, en qualsevol dels espais públics
de Puigverd de Lleida,  llevat  de les  instal·lacions  o  elements  que estiguin  destinats  especialment  a  la
realització d’aquelles necessitats.

Article 24. Armes
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponent. Les armes reglamentades
només podran ser transportades per la via pública i espais públics del municipi de Puigverd de Lleida, als
efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades i/o guardades fins al lloc on es realitzin les
activitats  d’utilització  degudament  autoritzades.  Durant  aquest  trasllat,  les  armes  hauran  d’anar
desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.

2.  Així  mateix,  queda prohibida la tinença, circulació i  ús d’altres objectes o/i  instruments  especialment
perillosos per a la integritat física de les persones, susceptibles d’ésser utilitzats com a armes.

Tampoc no és permesa la circulació amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.

3. La tinença, transport i  ús d’armes hauran de respectar les determinacions establertes en la legislació
vigent en matèria d’armes. L’incompliment de les condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció de la
mesura cautelar de comís, sense perjudici de les sancions que escaiguin d’acord amb la legislació d’armes.

4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes que puguin ser perillosos per a la integritat física de les persones amb
la finalitat de causar intimidació.

Article 25. Protecció de menors i de persones discapacitades.
1. Respecte els menors que es trobin al carrer i presentin indicis d’abandonament o extraviament, també
quan algun particular conegui situacions de desprotecció de menors: maltractaments, negligències, abusos
o similars n’informarà immediatament l’autoritat policial la qual adoptarà les mesures legals i/o de prevenció
pertinents i  posarà la situació en coneixement dels Serveis Socials municipals perquè l’analitzin a fi  de
prendre les mesures administratives pertinents.

2. És un dret i un deure de tot menor anar a l’escola durant el període d’edat que estableixi la legislació
vigent. És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal procurar l’assistència del menor al centre
escolar.

3. Els serveis municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un control exhaustiu de
l’absentisme escolar.

4.  És  responsabilitat  del  pare,  mare,  tutor  o  guardador  legal  evitar  que  els  infants  transitin  sense  la
companyia d’un major d’edat o romanguin al carrer en hores nocturnes.
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Article 26. Conductes que adoptin formes de mendicitat
No es permesa la mendicitat dins del conjunt del terme municipal, Es prohibeixen de manera expressa totes
aquelles conductes que sota l’aparença de mendicitat encobreixin actuacions organitzades que impliquin
actituds coactives o d’assetjament a les persones o bé que obstaculitzin i impedeixin el seu lliure trànsit de
les vies i eles espais públics.

Es prohibeix també la realització d’activitats de qualsevol tipus quan obstrueixen o puguin obstruir el trànsit
rodat per la via pública o posin en perill  la seguretat de les persones pel  fet que es desenvolupin a la
calçada, o envaint espais de trànsit rodat

Els professionals dels serveis socials, informaran les persones que practiquin la mendicitat en espais d’ús
públic sobre l’existència de centre d’atenció públic o privats on poden rebre suport.

Article 27. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència
1.  El  comportament  de  la  ciutadania  en  situacions  extraordinàries  o  d’emergència,  com  inundacions,
incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o
confinament, s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, complint-se
els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’emergència específics, així com l’establert a la vigent
normativa en matèria de protecció civil.

2.  En  cas  de  produir-se  alguna  desgràcia  i/o  catàstrofe  natural,  l’Alcaldia  podrà  requerir  l’ajut  i  la
col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com dels col·lectius del terme municipal i, de manera
especial, dels que, pels seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En
aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans, públics i privats, que puguin
ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada.

3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació de col·laborar en aquelles
actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels plans de protecció civil.

TÍTOL III
Ús dels béns i serveis públics. Altres conductes que pertorben la convivència

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 28. Utilització
La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que ha d’utilitzar d’acord amb
la seva naturalesa, i  ha de respectar sempre el  dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen
també per al seu gaudiment.

Quan existeixi alguna normativa (reglamentària o d’ordre intern) que reguli l’ús i gaudiment de determinats
espais o l’ús i gaudiment de determinats serveis públics, aquesta haurà de ser respectada de forma estricta.
La interpretació de la normativa específica es veurà complementada per la normativa general que estableix
la present ordenança.

Article 29. Prohibicions
Està prohibit:

1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena d’activitat en cap dels
béns de domini públic que inclou aquest títol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol
porció  o  element  d’aquests  espais.  Serà  requisit  imprescindible  per  obtenir  l’esmentada  llicència  o
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autorització municipals assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir
l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.

2. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d’ús comú, així com els
arbres i les plantes de qualsevol tipus de les places, jardins i via pública en general.

3. Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les
instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins i de la via pública
en general.

4.  Realitzar les activitats  fisiològiques en qualsevol  dels  espais  definits  com via pública,  jardins, espais
comuns,  entrades  d’edificis,  voreres,  etc.,  llevat  de  les  instal·lacions  o  elements  que  estan  destinats
específicament per a la realització d’aquestes necessitats.

5. Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats

6. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a establiments que
pertanyin  a  les  persones  propietàries  dels  esmentats  objectes  sense  llicència  o  autorització  municipal
corresponent.

7.  Utilitzar  les  instal·lacions  d’enllumenat  públic  com  a  suport  de  instal·lacions  provisionals,  així  com
connectar-se a l’enllumenat públic.

8.  Jugar a pilota i  anar  amb patins, monopatí,  bicicleta o similars, sempre que suposi perill,  manca de
respecte o molèsties a les altres persones, o deteriorament dels béns, tant públics com privats.

CAPÍTOL II
Servei de recollida de residus sòlids domèstics

Article 30. Servei de recollida de residus
1. S’estableix amb caràcter obligatori el servei de recollida de residus d’acord amb el conveni signat l’1 de
març del 2017 amb el Consell Comarcal del Segrià tant amb domicilis com empreses.

2. Els usuaris són obligats:

a)  A treure les  escombraries  dins  l’horari  comprès  entre  el  vespre i  el  matí  següent,  d’acord  amb les
indicacions de l’oficina del PaP.

b) A dipositar  les escombraries en bosses de plàstic normalitzades, i  en cap cas en caixes,  paquets o
embolcalls que no corresponguin.

c) A dipositar les bosses a l’interior dels contenidors.

d) A tancar la tapa o la porta un cop utilitzat el contenidor o la microdeixalleria/àrea d’aportació.

e) A aprofitar la capacitat dels contenidors.

f) A respectar l’espai reservat als contenidors i les microdeixalleries o àrees d’aportació.

g) A utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva.
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h) A no accedir  al  contingut  dels contenidors, com també apropiar-se d’aquest. S’inclou també aquí els
dipòsits de recollida de roba o oli, i altres anàlegs de qualssevol altra matèria.

i) A no dipositar als contenidors matèries no relacionades amb els residus sòlids domèstics (mobles, ferros,
productes tòxics o pudents, etc.).

3. Es fa constar igualment que les empreses que realitzin activitats ramaderes, comercials o industrials
estan obligats a gestionar directament el tractament dels residus que produeixin mitjançant les empreses
autoritzades pel Departament de Medi Ambient com a transportistes i gestores dels residus corresponents,
d’acord amb la normativa d’aplicació.

Article 31. De la salubritat de la via pública
1.  Correspon als  particulars  la  neteja  dels  passatges  particulars,  els  patis  interiors  d’illetes,  els  solars
particulars  i  similars.  Així  mateix,  s’estableix amb caràcter  general  l’obligació del  veïnatge a netejar  les
voravies després d’una nevada en el tram que ocupin les respectives cases o locals.

2. Resta prohibit arruixar els carrers amb aigua a l’hivern i en èpoques de sequera.

3. Les activitats que puguin ocasionar la brutícia de la via pública, sigui quin sigui el lloc en què es realitzin i
sens perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, hauran de ser assumides
pels  seus  titulars,  que  procediran  amb  la  cura  suficient  i  els  mitjans  necessaris  per  tal  d’evitar  el
deteriorament de la via pública, i quedaran obligats a la seva restitució i a la retirada de materials residuals.

CAPÍTOL III
Parcs, jardins i fonts

Article 32. Àmbit d’aplicació
És objecte d’aquest capítol la defensa dels espais oberts al públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins
i plantacions de tota mena) com els que es dediquen principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc,
esportives, etc.).

També es objecte d’aquest capítol la defensa de tota mena de plantacions en els espais privats.

Article 33. Utilització
1.  La  utilització  dels  parcs  i  jardins  és  pública  i  gratuïta,  tret  d’aquelles  instal·lacions  que l’Ajuntament
autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant les condicions pertinents.

2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:

-  Respectar  l’arbrat,  les  plantes  i  les  instal·lacions  existents,  evitant  qualsevol  mena de desperfectes  i
brutícia.

- Seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la resta de persones usuàries.

-  Atendre les indicacions  contingudes en els  rètols  informatius  i  avisos  corresponents  i  les que puguin
formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.

- Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais,
per la qual cosa s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar aquesta tranquil·litat
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3. En les nits  de festes i  revetlles,  l’Ajuntament fixarà les condicions especials  per  al  l’ús de l’accés a
aquests espais, si escau.

4. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics
i/o esportius.

Article 34. Prohibicions
1. Està prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais d’ús públic, així com
els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions
de tota mena i les instal·lacions complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc,
tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels
espais públics.

2. És especialment prohibit:

a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, llevat de les zones de
gespa expressament autoritzades

b) Pujar als arbres, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l’escorça

c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre

d) Utilitzar l’arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells o pancartes

e) Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres i en els
escossells

f) Llençar xiclets, escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els escossells

g) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural

h) Agafar flors, fruits o plantes

i) Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general

j) Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra manera

k) Encendre o mantenir foc encès

l) Si  es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i  tancament, romandre-hi fora de l’horari
especialment autoritzat

m) Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, en els espais aquàtics, no autoritzats expressament, així com
rentar objectes i vehicles i llençar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida

n) Netejar o banyar els animals a les fonts o espais aquàtics, o el que hi beguin directament

o) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic

p) Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui amb caravanes remolcades o
autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres variants
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q) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena

r) Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors

s) Extreure molsa de les zones boscoses

t) Usurpar elements ornamentals

u) Llençar puntes de cigars i cigarretes enceses, o apagades, a la via pública

Article 35. Jardins privats
1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen
un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries els han de mantenir en un
estat correcte i han d’atendre, especialment:

a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles

b) L’estat fitosanitari de les plantacions

c) La poda i el tractament de l’arbrat

2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats habilitarà l’Ajuntament per
exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta
zona.  En  cas  de  desobediència  a  l’ordre  de  manteniment  d’aquestes  plantacions  i  espais  lliures,
l’Ajuntament podrà procedir  a l’execució subsidiària dels  treballs  necessaris amb càrrec a les persones
propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques, arbustos,
tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no
causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris
per complir amb aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec a les persones propietaris i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

CAPÍTOL IV
Via pública

Article 36. Definició
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, els
carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones terroses, els ponts, els
túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal destinats directament a l’ús comú general dels
ciutadans i  de les ciutadanes. S’exceptuen, pel  seu caràcter  no públic,  les urbanitzacions privades,  els
passatges,  els  patis  interiors,  els  solars,  les  galeries  comercials  i  similars,  el  manteniment  d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en
règim de propietat horitzontal.

Article 37. Denominació
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a cadascuna d’elles, que ha de
ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom o número o diferents
però que per la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
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2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant una placa o
similar, que es fixarà en un lloc ben visible

3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o a petició de
particulars.

Article 38. Numeració
1. El  rètol  del  número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici  o solar —al costat de la porta
principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i els requisits
que fixi l’Ajuntament— i s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.

2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del promotor de l’edifici, quan
es tracta de nova construcció. Al moment de l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona
sol·licitant la numeració de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat.

3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració corresponent, o la discordança amb
el  que  hi  ha  d’haver  instal·lat,  d’acord  amb  la  numeració  oficial  assignada  pels  òrgans  competents,
determinarà la possibilitat de requerir  la persona propietària per  tal  que instal·li  la indicació correcta de
numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a substituir la indicació errònia, es podrà
procedir a l’execució subsidiària, al seu càrrec, per part de l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents.

Article 39. Conservació i reparació de les vies públiques
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació de les vies públiques de titularitat municipal i
dels  elements que les conformen, i  especialment aquelles que a causa del  seu estat  deficient,  causen
molèsties o perjudicis a la ciutadania, com ara: voreres, rajoles o llambordes en mal estat. Cap persona no
pot executar treballs que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o
encàrrec de l’Administració.

2.  Les  persones,  les  companyies  de  subministrament  o  els  promotors  d’obres  d’edificació  que  siguin
autoritzats  a  fer  obres  a  la  via  pública,  als  solars  o  edificis  limítrofs  amb la  via  pública  o  que  siguin
autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els
elements afectats, seguint  les indicacions i  sota la supervisió dels serveis municipals corresponents, de
conformitat amb les prescripcions contingudes en planejament vigent i normativa concordant, així com en
les condicions fixades en la corresponent llicència.

Article 40. Retirada d’objectes de la via pública
1. Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de qualsevol mena abandonats,
dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva llicència o autorització municipal, quan no sigui
possible identificar o localitzar en el mateix moment la persona propietària o responsable, o quan aquesta es
negui a retirar els esmentats objectes, de conformitat amb la regulació continguda en l’ordenança municipal
de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i dels espais públics de Puigverd de Lleida.

2. Els vehicles estacionats i els abandonats a la via pública, així com els residus, es regeixen per allò que
disposa la normativa de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i dels espais públics i de
neteja i de gestió de residus.

3. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l’obligació de dipositar-lo a les dependències de
l’Ajuntament.

Article 41. Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà
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1. Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l’obligació d’admetre, a la façana,
el  reixat  i  el  tancament,  la instal·lació de fanals,  senyals  de circulació,  papereres  o altres elements de
mobiliari urbà de forma gratuïta.

El servei es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la persona propietària afectada, sense cap més
indemnització que la de reparació o compensació dels desperfectes que la instal·lació produeixi.

2.  Les persones titulars  de finques limítrofes amb la via  pública que tinguin a  la façana, el  reixat  o el
tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà han de garantir la
seva reposició després d’una obra de manteniment de façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar
l’Ajuntament per a la seva retirada o nova ubicació si així es requereix, fent-se càrrec de les despeses que
origini l’esmentada retirada o nova ubicació.

3. És prohibit agafar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la comercialització del material d’actes
vandàlics, com pilons, baranes, senyals, parts de semàfors, etc.

Article 42. Façanes, finestres i balcons
1. Està prohibit:

a) Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i  qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús domèstic en
portes, balcons i finestres que donin a la via pública

b) Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana, a llocs visibles des
de la via pública, en les obertures de les cases i baranes de terrats i balcons

Els balcons i terrats no es poden acumular materials, mobles i objectes diversos que comportin una imatge
desendreçada des de l’espai públic

c) Les jardineres o torretes de flors sobre la via pública hauran d’estar degudament ancorades en suports.
Les que es col·loquin en l’espai interior dels balcons o espais oberts han de disposar també d eles degudes
proteccions per garantir que no hi hagi perill de caiguda. Els casos, aquet elements de jardineria han de
disposar de sistema de recollida d’aigües per evitar que les procedent del reg caiguin a la via pública

Article 43. Conduccions i connexions dels serveis
1. No es poden col·locar conduccions o instal·lacions adossades sobre les façanes, tret de les que resultin
imprescindibles per constituir els punts d’abastament dels serveis a l’edifici i no tinguin altra solució tècnica
que  permeti  el  seu  encastament.  Les  façanes  dels  edificis  catalogats  no  seran,  en  cap  cas,  objecte
d’instal·lacions i conduccions adossades.

2. Els projectes dels edificis de nova planta o de gran rehabilitació han de preveure les reserves d’espais
ocults per a la canalització i distribució de totes les conduccions i connexió dels serveis necessaris.

3.  Les  intervencions  de  reforma  a  realitzar  en  façanes  d’edificis  preexistents  ha  de  contemplar  les
adequacions de les línies aèries de les instal·lacions d’aigua, electricitat, telefonia, gas, enllumenat públic i
d’altres serveis.

4. Les noves instal·lacions d’abastament dels serveis a les edificacions es construiran soterrades.

5. Les instal·lacions existents aèries, fins que se substitueixin per altres de noves soterrades, es disposaran
convenientment  en  els  trams horitzontals  a  nivell  del  sostre  de  la  planta  baixa.  En  els  trams verticals
passaran per les cantoneres de separació entre parcel·les. Les conduccions de telefonia o altres xarxes d’ús
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individual, així com les d’extracció de fum, no podran passar per la façana principal que dóna al carrer i
únicament si no hi ha cap altra alternativa, es disposaran com s’especifica per a les conduccions d’ús comú.

6.  Si  en  una  façana  hi  ha  conductes  o  instal·lacions,  com  per  exemple  baixants  o  cables  de
subministraments de serveis (telèfon, electricitat, enllumenat públic, gas, etc.) que, per la seva situació o
manca d’endreça, perjudiquen la percepció de la façana, l’Ajuntament podrà ordenar a la propietat de l’edifici
o a la companyia de serveis titular de la instal·lació, la seva retirada o reconstrucció.

8. A la planta baixa de les edificacions preexistents a l’entrada en vigor d’aquest ordenança s’admet la
col·locació de tubs verticals per canalització de serveis, sempre que estiguin degudament protegits.

9. Les companyies de subministrament són responsables del manteniment. amb condicions de seguretat i
decòrum de les respectives instal·lacions de les que en són titulars, i  tenen l’obligació d’impedir  en tot
moment la provisionalitat, el desordre, la deixadesa, així com la seva visibilitat ostensible, tret que aquesta
formi part de la formalització arquitectònica de l’edifici, determinada en el projecte objecte d’autorització.

TÍTOL IV
Contaminacions urbanes

CAPÍTOL I
Visual

Article 44. Accions vandàliques
Amb les conductes tipificades en aquest capítol es protegeixen l’ús racional de l’espai públic, es respecte a
les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de les persones o el patrimoni municipal.

1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que generin
situacions de risc o perill per la salut i la integritat física de les persones o els béns.

2.  Queden  prohibits  els  actes  de  detriment  greu,  com  destrosses  dels  espais  públics  o  les  seves
instal·lacions o elements, ja siguin mobles o immobles, derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana
contemplades en l’apartat anterior.

3. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra
índole vetllaran perquè no es produeixin durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats
anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles conductes, els seus organitzadors
ho comunicaran immediatament als agents de l’autoritat.

Article 45. Grafits i pintades i altres expressions gràfiques
1. Amb la finalitat de protegir el paisatge urbà i evitar la degradació arquitectònica, així com contribuir a
l’embelliment de la ciutat, es prohibeix qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme  que  es  faci  amb  qualsevol  matèria  (tinta,  pintura,  orgànica,  etc.  )  sobre  qualsevol  tipus  de
superfície (façana exterior o interior, paret mitgera, cobertes d’edificis públics o privats, vidres, aparadors,
etc.) o element de l’espai públic, i també a l’interior o exterior d’equipaments, infraestructures o elements
d’un servei públic o instal·lacions en general.

2. Es permet fer murals artístics en un bé privat instal·lat de manera visible o permanent a la via pública amb
l’autorització de la propietat i, en tot cas, l’autorització expressa de l’Ajuntament, previ informe dels serveis
municipals competents. Caldrà que aquests espais siguin sotmesos periòdicament a control i neteja per part
dels seus propietaris.
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Així mateix, l’Ajuntament podrà, sempre que ho consideri adient, determinar llocs o espais públics on es
puguin realitzar murals i expressions gràfiques. La utilització d’aquests espais per a expressions gràfiques,
que en cap cas podran tenir contingut xenòfob, racista, sexista, homòfon o violent ni atemptar a la llibertat
religiosa, requerirà sempre la comunicació prèvia a l’Ajuntament.

Article 46. Manteniment d’immobles i solars
Els propietaris dels immobles, ja sigui d’edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus usuaris
estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment
aquelles parts visibles des de la via pública i/o que puguin molestar el veïnat.

Caldrà donar compliment a l’ ordenança reguladora de la neteja de solars, que l’Ajuntament té aprovada.

Article 47. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat

1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i de propaganda que es portin a
terme dins  del  terme municipal  de  Puigverd  de Lleida,  es  regulen  per  la  legislació  sectorial  que  sigui
d’aplicació en cada cas i per les normatives municipals corresponents.

2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda, amb
fins publicitaris  o no,  haurà d’efectuar-se únicament  als  llocs expressament  autoritzats  o habilitats  amb
aquesta  finalitat  per  l’Ajuntament.  En  cap  cas  podran  quedar  ocults,  per  aquest  motiu,  els  elements
arquitectònics que tinguin un interès significatiu.

3. És permet la col·locació de publicitat sobre la part interior dels vidres dels vehicles, sempre que aquesta
s’efectuï per la persona titular. Quan aquesta publicitat es faci amb la finalitat de vendre el vehicle on es
troba  l’element  publicitari,  no pot,  per  la  seva ubicació,  forma,  color,  disseny  o  inscripcions,  impedir  la
visibilitat del conductor o del vianant, ni perjudicar, en general, la seguretat viària.

4. Resta prohibit expressament:

4.1. Col·locar publicitat als vidres dels vehicles sense l’autorització de llurs propietaris.

4.2.  Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena de cartells,  anuncis, pancartes,
volants o similars.

4.3. Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol altra
forma  de  propaganda  o  publicitat,  als  edificis  i  instal·lacions  municipals,  als  elements  del  paisatge,  al
mobiliari urbà i, en general, a tots aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats
a prestar serveis específics a la ciutadania.

4.4. La permanència de pancartes una vegada realitzat l’acte o esdeveniment.

5.  L’Ajuntament  podrà  autoritzar,  a  petició  de  les  associacions  o  entitats  que  constin  a  l’Ajuntament
registrades,  la  col·locació  de  pancartes,  cartells  o  qualsevol  altra  forma  de  propaganda  o  publicitat,
relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o
similars hauran de ser de fàcil retirada i, en cap cas, podran embrutar o fer malbé la superfície o espai que
ocupin. Les entitats autoritzades s’hauran de comprometre a retirar aquests elements en un termini de tres
dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o de l’esdeveniment puntual.

6. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·lin sobre un bé privat, però volant sobre la via pública, caldrà
obtenir, a més a més del permís del titular del bé, l’autorització municipal expressa.
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En el cas de cessament d’una activitat comercial o empresarial, el titular o responsable haurà de retirar de la
façana de manera immediata tots els rètols, anuncis i publicitat de la mateixa.

7. L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar la mesura cautelar de retirar
els elements de propaganda o publicitat quan no disposin de l’autorització municipal corresponent, o, si
s’escau, de la persona titular del bé.

Les despeses que s’originin per aquest motiu aniran a càrrec de la persona responsable, directament o
subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

8. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà reparar els danys que es causin les pancartes, els cartells i
qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat en un bé privat, i fins i tot intervenir-los i retirar-los, sempre
que ofereixin o puguin oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania. Les despeses que es
causin per aquest motiu aniran a càrrec persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL II
Fums i olors

Article 48. Emissions contaminants
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es porti a terme al terme municipal de
Puigverd de Lleida és sotmesa a la normativa sectorial vigent, pel que fa a les emissions i immissions de
productes contaminants a l’atmosfera.

Article 49. Vehicles
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de complir les
condicions establertes en la normativa d’emissions gasoses i soroll.

2. Les persones propietàries dels vehicles de motor seran responsables de mantenir les seves emissions
contaminants dins dels límits que indiquen les normes establertes a aquests efectes, i  queda totalment
prohibit ultrapassar aquests límits.

Article 50. Olors. Disposicions generals
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi  l’emissió d’olors molestes,
nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.

2. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors és obligada a dur a terme les
accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici  de la imposició de les
sancions corresponents.

3.  En el  cas de dur-se a terme operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes o
pudents, hauran de fer-se als locals condicionats per tal que no passin a l’exterior.

4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, hauran d’evacuar-se a
l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons els casos.

5.  No es  podrà llençar  a  l’exterior  fums,  bafs  i  gasos,  vapors o aire amb substàncies  en suspensió o
temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus.

6. Es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives expressament autoritzades i en espais privats,
sempre que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència.
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CAPÍTOL III
Contaminació acústica. Sorolls i vibracions

Article 51: Disposicions generals de bon veïnatge
1. Tota persona té l’obligació de respectar el descans del veïnat i evitar fer sorolls que alterin la convivència,
independentment de l’hora del dia, però especialment en horari nocturn.

2. La producció de sorolls a la via pública i a les zones de convivència pública (places, parcs, etc.) o a
l’interior dels edificis es mantindrà dins dels valors límits que estableix la normativa sectorial de protecció
contra la contaminació acústica i el mapa de capacitat acústica aprovat per l’Ajuntament

3.  Les  persones  propietàries,  posseïdores  o  responsables  d’animals  domèstics  o  de  companyia  estan
obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que el comportament dels seus animals destorbi la
tranquil·litat del veïnat.

Especialment es prohibeix que els animals s’estiguin a les terrasses, patis, galeries, balcons i altres espais
oberts quan causin molèsties a veïns o vianants.

4. El  funcionament a l’interior dels habitatges d’electrodomèstics, aparells d’aire condicionat, ventilació o
refrigeració instruments musicals o acústics i similars s’ha d’ajustar als límits establerts per la normativa de
sorolls per evitar molèsties innecessàries a la resta del veïnat.

5.  No  és  permès  fer  sorolls  molestos,  constants,  repetitius  i  innecessaris  que pertorbin  la  convivència
ciutadana, com utilitzar un to excessivament alt de veu, els cops de porta, crits, salts, balls, cants, música
alta i similars, especialment en hores de descans nocturn.

6. Es prohibeixen els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents de vehicles, com ara forçar el
motor quan es circula per pendents o fer derrapatges, així com els originats pels tubs d’escapament alterats,
deteriorats, incomplets o ineficaços. També els prohibeixen els sorolls ocasionats pel volum excessiu dels
equips musicals, tant a la via pública com als aparcaments de la ciutat, descampats o llocs on pertorbin o
puguin molestar el veïnat.

7.  Amb caràcter  general,  es prohibeix,  en vies i  espais  públics,  l’ús de qualsevol  dispositiu sonor  amb
finalitats de propaganda, reclam, avís o distracció, així com l’ús de ràdios, equips i instruments musicals o
similars, sense autorització municipal, i  sense perjudici del  compliment de la legislació sectorial i  de les
ordenances municipals sobre aquesta matèria.

Aquesta prohibició no regirà en els casos d’alarma, urgència o emergència, i  podrà ser dispensada per
l’autoritat municipal  en la totalitat  o part del  terme municipal  per  raons d’interès general,  de significació
ciutadana o per altres casos.

8. Es prohibeix l’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma.

9. Amb caràcter general es prohibeix qualsevol actuació que provoqui soroll molest que pugui destorbar els
descans del veïns i veïnes, entre les 00.00h fins a les 8.00h del matí, ja sigui per obres i treball privats, per
soroll de música, per soroll derivat de vehicles (acceleracions, clàxon, de publicitat sonora.

En aquesta matèria, serà d’aplicació el que preveu la normativa sectorial de protecció de la contaminació
acústica i el mapa de capacitat acústica aprovat per l’Ajuntament.

Article 52. Establiments i activitats
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Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi al terme municipal de
Puigverd de Lleida, haurà d’adoptar les mesures oportunes per a adequar la producció de contaminació
sonora als  límits establerts  a la normativa corresponent,  especialment en el  planejament  i  la normativa
sectorial vigent.

Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència seran directament responsables
d’adoptar mesures adequades per tal d’evitar actes incívics o molestos dins llurs locals i col·laboraran amb
les  autoritats  públiques  en  el  manteniment  de  l’ordre  públic  i  els  descans  veïnal.  En  aquests  sentit,
promouran i participaran a través de les organitzacions que les representin en campanyes de promoció i
sensibilització de la ciutadania envers l’ordre públic i el descans veïnal, mitjançant plaques informatives,
opuscles de bona conducta, etc.

Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència no puguin evitar aquests
conductes, hauran d’avisar els cossos de seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i hi
hauran de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment.

Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari d’obertura i tancament
establerts legalment, així com les condicions que estableix el títol habilitant municipal i la normativa sectorial
d’espectacles i activitats recreatives i regulació horària.

CAPÍTOL IV
Contaminació per residus i neteja

Article 53. Neteja urbana i gestió de residus
Les qüestions  relatives  a la neteja  de la  via  pública,  a  la  gestió de residus  urbans del  municipi  i  a la
contaminació per abocaments a la via pública o a les xarxes de serveis municipals es regularan tenint en
compte la normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.

TÍTOL V
Règim sancionador

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 54. Potestat administrativa
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local,  l’Ajuntament  de Puigverd  de Lleida,  per  a  l’adequada ordenació  de les  relacions  de convivència
d’interès local i de l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, estableix,
en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus de les
infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en
aquesta ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la legislació aplicable.

CAPÍTOL II
Infraccions

Article 55. Definició i classificació de les infraccions
1.  Constitueixen  infracció  administrativa  els  fets  o  conductes,  per  acció  o  omissió,  que  impliquin
l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta
ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui
estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta ordenança puguin contribuir a una
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més correcta identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les sancions, introduint les
corresponents especificacions i graduacions.

2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en defecte de
regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.

3. Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Article 56. Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:

1. No fer un bon ús dels béns públics.

2. No respectar les normes de comportament a la via pública.

3. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.

4. El mal ús de les fonts públiques.

5. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.

6. No respectar l’horari o les normes establertes per l’ús de les instal·lacions i edificis públics.

7.  L’incompliment  de l’ordre de manteniment  de solars  i  jardins privats  i  façanes visibles  des de la via
pública.

8. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització.

9. Dipositar objectes a la via pública sense permís.

10. Reposar incorrectament els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la via pública.

11. La realització a les finestres i balcons d’aquelles accions prohibides a l’ordenança, sense complir les
condicions que s’hi recullen.

12. Estendre roba en lloc visible de la via pública.

13. No respectar el descans dels veïns i veïnes.

14. Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública o en el mobiliari urbà.

15. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.

16. Posar pancartes a l’enllumenat públic o d’altres elements urbans.

17. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.

18. El consum de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats.

19. Les conductes assenyalades com a prohibides en la present ordenança i que no estiguin tipificades com
a infraccions greus o molt greus.
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Article 57. Infraccions greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:

1. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues, estupefaents o substàncies
psicòtropes en llocs, vies, establiments o transports públics.

2. L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en llocs, vies, establiments
o transports públics.

3. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes
en  locals  o  establiments  públics,  o  la  manca  de  diligència  per  impedir-los  per  part  dels  propietaris,
administradors o encarregats.

4. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.

5. No evitar actes incívics dels clients, per part dels titulars dels diferents establiments.

6. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.

7. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o privats.

8. Col·locar cartells o pancartes a l’arbrat públic.

9. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais públics en general.

10. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de recollida de residus.

11. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.

12. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les degudes precaucions.

13. L’accés de vehicles de motor als parcs públics, parcs urbans, als espais naturals I a les passarel·les per
als vianants.

14.  Utilitzar  o  ocupar  la  via  pública  o  els  espais  públics  sense  la  corresponent  autorització,  amb  fins
lucratius.

15. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.

16. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.

17. No reposar els elements afectats, desprès d’haver efectuat obres a la via pública.

18. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins, quan impedeixen la visibilitat de senyals de
trànsit o qualsevol altre element urbà.

19. Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.

20. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.

21. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
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22. Trepitjar les àrees delimitades com a protegides en els espais naturals, en especial, en les èpoques de
cria.

23.  Produir  per  acció  o  omissió  pudors  molestes,  nocives  o  perjudicials  per  a  les  persones  o el  medi
ambient.

24.  Negar-se o  resistir-se a  la  tasca  inspectora i  de vigilància  de l’Administració,  així  com negar-se o
resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels
agents de l’autoritat en el compliment de les seves funcions, i subministrar informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.

25. La comissió reiterada d’una infracció lleu és considerarà falta greu.

Article 58. Infraccions molt greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents:

1. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners.

2. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.

3. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició expressa.

4. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent i fer-hi qualsevol
activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.

5. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic, sense autorització.

6. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.

7. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.

CAPÍTOL III
Sancions

Article 59. Graduació general de les sancions
1. Les  sancions  tipificades en aquesta ordenança que no tinguin regulació de la seva graduació en la
normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu caràcter de molt greu, greu o lleu.

2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més
beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les graduacions
específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.

Article 60. Sancions generals
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les
sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta ordenança seran les
següents:

A. Sanció principal
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a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 300 euros

b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 300,01 a 1.000 euros

c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.000,01 a 3.000 euros

B. Sancions accessòries

a) Infraccions molt greus:

- Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal.

- Clausura d’establiments.

- Suspensió temporal de l’activitat.

- Precinte de focus emissors.

b) Infraccions greus:

- Suspensió temporal de l’activitat.

- Precinte de focus emissors.

2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:

- La reiteració d’infraccions del mateix tipus.

- La transcendència social dels fets.

- La naturalesa del perjudici ocasionat.

- La intencionalitat de la persona infractora.

3. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les sancions
específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable o en les ordenances municipals
que regulin de forma específica alguna de les conductes abans descrites, per la qual cosa, en els casos que
l’esmentada  legislació  sectorial  estableixi  sancions,  tant  principals  com  accessòries,  diferents,  seran
d’aplicació  les  establertes  a  la  reiterada  legislació  sectorial,  dins  dels  límits  que  s’atribueixin  a  la
competència local.

4. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són compatibles
amb el següent:

a) L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat originari

b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada

c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats

Article 61. Mesures cautelars
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1. Quan així estigui previst en aquesta ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es podrà procedir,
mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la
resolució final que pugui recaure.

2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures cautelars
necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.

CAPÍTOL IV
Responsabilitats

Article 62. Responsabilitats generals
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta ordenança generaran responsabilitat
de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant
sempre el principi non bis in ídem.

2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les ja definides
en altres preceptes d’aquesta ordenança, seran responsables els següents:

a) Responsables directes:

- Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que
aquests  siguin menors d’edat  o  concorri  en ells  alguna causa legal  d’inimputabilitat,  cas en què seran
responsables  directes  els  pares,  mares,  tutors,  tutores,  guardadors/res  legals  o  aquelles  persones  que
posseeixin la seva custòdia legal.

-  Les  persones  titulars  o  propietàries  de vehicles  amb els  quals  s’ha  comès  la  infracció,  sempre  que
aquestes siguin les que condueixin en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix
la legislació sectorial així com l’ordenança municipal de circulació.

- Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.

- Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en cas de no tenir concedida la
llicència o autorització municipal corresponent.

-  Totes  aquelles  persones  que  apareguin  com  a  responsables  directes  en  les  disposicions  d’aquesta
ordenança.

b) Responsables subsidiaris:

- Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la infracció, sempre que aquestes no
siguin els conductors en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació
sectorial. - Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el moment de la
comissió de la infracció, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.

c)  Responsables  solidàries:  quan  el  compliment  de  les  obligacions  previstes  en  aquesta  ordenança
correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de
cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les infraccions
que en cometin com de les sancions que s’imposen.

Article 63. Obligacions de reposició i restauració
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1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones responsables de les
infraccions a aquesta ordenança, aquestes estan obligades a la reposició i restauració de la realitat física
alterada a l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció.

2.  L’exigència  de  les  mesures  reparadores  o  restauradores  es  podrà  fer  en  el  mateix  procediment
sancionador o, si resulta necessari, en un altre de complementari.

1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones responsables
de les infraccions a aquesta ordenança, l’autoritat  municipal  exigirà a aquestes la reparació dels danys
causats.

2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta ordenança, hagin d’efectuar
les persones responsables, amb càrrec a aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs,
degudament justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL V
Fórmules alternatives

Article 64. Reconeixement voluntari de la responsabilitat
1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta ordenança podran reconèixer la seva
responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient administratiu sancionador.

2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor, les sancions
de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a aquesta ordenança, podran
ser substituïdes, totalment o parcialment, per altres fórmules alternatives, encaminades a la reparació del
dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives
1. Les tasques 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.

El  reconeixement  de  la  responsabilitat,  quan  vagi  acompanyat  de  l’oferiment  de  dur  a  terme  accions
educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques,
reparar, en la mesura del possible, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència
d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del
corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva resolució, la
substitució, total o parcial, de la corresponent sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a
la comunitat o de tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si
escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que el treball voluntari per a la comunitat
consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat dany.

2. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui coneixement d’una conducta
reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a aquesta ordenança per part de la persona infractora,
llevat que aquesta sigui menor d’edat.

3.  No  obstant  això,  l’esmentada  mesura  de  substitució  també  podrà  ser  adoptada,  si  escau,  amb
posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dintre del
termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a notificació de l’esmentada resolució.
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4. Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix d’alguna forma injustificada les
activitats pactades, la mesura de substitució perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser executiva.

5. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades com a sanció.

Disposició final
Aquesta  ordenança,  entrarà  en  vigor  un  cop  n’hagi  publicat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases
de règim locals.
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