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ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PROTECCIÓ DEL 
MEDI I ÚS DE LA VIA PUBLICA. 

  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Ajuntament de Breda, amb el fi d’establir un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, 
que fomenti les relacions solidaries, tolerants i respectuoses amb el medi urbà i amb la resta de 
conciutadans, i alhora d’establir mecanismes per lluitar contra les actituds negligents i irresponsables que 
deterioren la qualitat de vida dels vilatans té la necessitat de crear una Ordenança de Convivència 
Ciutadana, Protecció del Medi i Ús de la Via Pública. 
 
La present ordenança és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens locals l’article 4 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, recentment modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre de 2003, de mesures per a la modernització del govern local, i l’article 8 del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Al mateix temps aquesta ordenança suposa l’exercici de la competència normativa que en relació a 
diferents matèries atorga el legislador estatal i autonòmic als ens locals, en compliment de la previsió 
continguda en l’article 25 de la Llei de bases de règim local. S’ha procurat però, no reiterar amb aquesta 
ordenança des de l’àmbit municipal preceptes que ja estant suficientment regulats en la normativa 
sectorial d’àmbit estatal o autonòmic i, per tant conté aquells preceptes que s’ha considerat necessari 
desenvolupar per al bon govern i convivència ciutadana del nostre municipi. 
 
Pel compliment d’aquesta norma, la coordinació és primordial, així que és necessari donar la publicitat 
adient perquè els ciutadans i ciutadanes en tinguin coneixement i així puguin col·laborar amb els seus 
governants en la seva correcta aplicació. 
 
 
CAPÍTOL I 
Disposicions Generals 
 
Article 1.  Objecte 
  
L'objecte d'aquesta ordenança és la millora de la qualitat de vida dels veïns del municipi garantint els 
drets, llibertat i respecte mutu, mitjançant l'establiment d'unes mínimes normes que regulin el bon ús 
del domini públic municipal i del medi ambient i la convivència ciutadana, sense perjudici de la 
regulació que es faci en altres normatives estatals o autonòmiques. 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
 
Aquesta ordenança és d'aplicació a tot el terme municipal de Breda. És d'obligat compliment per a 
totes les persones que es trobin en aquest àmbit siguin veïnes o residents al municipi. El 
desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que estableix.  
 
Article 3. Respecte a les minories 
 
L'autoritat municipal tindrà cura del  respecte a les minories ètniques, religioses, o d'altres presents al 
municipi i, en qualsevol cas, promourà la tolerància com a principi bàsic de convivència.  
  
Igualment evitarà amb tots els mitjans al seu abast, qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la 
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intimitat, la pacífica convivència ciutadana,  la lliure  elecció  i l'ús individual o col·lectiu dels espais i 
béns públics o privats. 
  
Article 4. Comportament general 
 

1. L’ordenança estableix i regula, en el marc de la convivència ciutadana, els drets i les 
obligacions de la ciutadania i fomenta les actituds de tolerància ciutadana. 

2. Els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurament a la via i als espais públics del municipi de 
Breda i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre 
ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns privats. Així 
mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis públics de conformitat amb la seva 
destinació per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadanes. 

3. Ningú pot, amb el seu comportament a la via pública, afectar els béns de les altres persones, 
ni la seva llibertat d’acció, ni les pautes generalment admeses sobre la convivència. 

4. No es permet realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns ni participar 
en aldarulls nocturns. 

5. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries 
o que comportin la violència física o moral. 

6. Hom haurà de respectar la integritat i la llibertat dels ocells i animals no danyosos que 
romanen als espais públics del municipi. 

 
Article 5. Solidaritat a la via pública 
 

1. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari dels ciutadans a la via pública. Es 
fomentaran altres actituds de solidaritat i cortesia. 

2. El comportament dels ciutadans en situacions d’emergència com inundacions, incendis, 
riuades, nevades o qualsevol situació excepcional, s’adequarà en cada moment a les normes 
de col·laboració i solidaritat ciutadana i haurà de complir els plans generals de protecció civil i 
els plans d’emergència específics que facilitin normes, mitjans d’actuació i d’informació en 
cada cas. 

 
 
CAPÍTOL II 
Normes de respecte al domini públic municipal i al medi ambient i sobre convivència ciutadana 
  
Article 6. Respecte i cura del domini públic 
 

1. Tot ciutadà té dret a gaudir dels espais i béns públics segons la destinació d'aquests, i té el 
deure de respectar-los, evitar el seu deteriorament i posar en coneixement de l'autoritat 
municipal qualsevol anomalia que afecti a la seva conservació o utilització general.  

2. Es consideren espais i béns públics els destinats a l'ús i gaudiment dels ciutadans com ara 
les places,  jardins, parcs,  zones forestals, carrers, fonts, així com el mobiliari urbà situat en 
aquest.  

 
Article 7. Normes d’ús de la via pública i mobiliari urbà 
 

1. La conservació de la via pública i del  mobiliari urbà existent en aquesta és 
d'exclusiva competència municipal. Cap particular podrà fer-hi obres ni col·locar, modificar o 
treure  instal·lacions,  o fer un ús especial d'aquestes, sense la prèvia llicència municipal.  

2. Les vies públiques s'identificaran amb un nom determinat. L'assignació d'aquest podrà fer-se 
d'ofici o a instància de part. Ambdós casos correspondrà al Ple l'adopció de l'acord, prèvia 
tramitació de l'oportú  expedient. 

3. És obligació dels propietaris de cada immoble la col·locació de l'indicatiu de la numeració 
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damunt la porta d'entrada, de conformitat amb les instruccions dels serveis tècnics 
municipals, una vegada li hagi estat assignada o modificada per l'òrgan corresponent de 
l'administració local. Tot i això, l'Ajuntament podrà col·locar l'indicatiu de la numeració que es 
menciona, demanant a la propietat l'abonament de les despeses que això comporti.  

4. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives 
corresponents per a suportar la instal·lació a façanes o tanques dels elements indicadors de 
la via, normes de circulació o de referència de servei públic, sense cap altra indemnització 
que la dels desperfectes causats.  

5. Queda prohibit col·locar a la calçada objectes que puguin dificultar la circulació rodada, 
excepte en casos urgents de força major, i amb el fi exclusiu d'assenyalar un perill, donant-ne 
compte, en aquest cas, a la Guàrdia Municipal, i procedint a la seva senyalització, tant de dia 
com de nit.   

 
Article 8. Voreres i guals 
 

1. Correspon als propietaris de finques la construcció de voreres i guals, amb les 
característiques, forma i procediment establert pels serveis tècnics municipals i determinats a 
les ordenances municipals. 

2. Requerit un propietari per a la construcció d'una vorera, o per a la reparació de la mateixa o 
d'un gual malmès per l'ús del seu titular, o per l’arranjament d’una façana, aquest disposarà 
d'un termini màxim de dos mesos per portar a terme les obres corresponents. En cas 
d'incompliment, l'obra podrà ésser realitzada per l'Ajuntament, per via substitutòria, amb 
despeses a càrrec de la propietat.  

3. Es considera gual la modificació d'una vorera a l'efecte de facilitar l'accés d'un vehicle a un 
determinat local, passant per damunt d'aquesta. El gual no alterarà la rasant de la vorera en 
cap punt, i afectarà única i exclusivament el seu bordó. 
Resta prohibida tota altra forma de facilitar el pas per damunt de la vorera (petites rampes 
situades entre el bordó i la voravia, o col·locació en aquesta de qualsevol classe d'objecte). 

4. Prèvia l'oportuna autorització, es podrà instal·lar guals, degudament senyalitzats, que 
assegurin l'entrada i sortida d'un vehicle durant les 24 hores del dia, prohibint l'estacionament 
davant seu de qualsevol classe de vehicle. Aquesta classe de guals són de caràcter 
discrecional, i l'Ajuntament podrà, per causes justificades, disposar la seva supressió. 

5. Els guals amb prohibició d'estacionament, hauran d'estar degudament senyalitzats, amb les 
plaques que facilitarà el propi Ajuntament, en les quals hi haurà de constar el número de 
registre de cada gual. Correspondrà al seu titular mantenir la senyalització en deguda forma i 
abonar les taxes a què hi hagi lloc segons les característiques de cada gual.  

  
Article 9. Pintades o grafitis 
 
Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe de béns 
i que siguin visibles des de la via pública queden prohibits, quedant-ne exceptuades les pintures 
murals de caràcter artístic i les discrecionalment autoritzades. És a dir, constitueix infracció d’aquesta 
Ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment de la via pública o 
dels elements estructurals, entenent per aquests fanals, semàfors, senyals de tràfic, elements físics 
de protecció o delimitació del territori, façanes i altres paraments. 
 
Article 10. Prohibicions a la via pública 
 
Constitueixen a més infracció de la present Ordenança respecte a l’ús de la via pública i els seus 
elements estructurals: 
 
a) Fer esclatar petards en elements estructurals. 
b) Sacsejar, arrancar, o trencar elements estructurals, o parts d’aquests, o pujar-hi a sobre. 
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c) Desplaçar els elements estructurals sense prèvia llicència. 
d) Encendre foc prop d’elements estructurals. 
e) Enganxar adhesius i similars en elements estructurals. 
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius. 
g) Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d’espais o recintes destinats a aquest ús, llevat 

autorització de l’Ajuntament. 
h) Abocar aigües residuals a la via pública, abandonar animals morts o altres despulles, brossa, 

runes, deixalles, papers, residus i en general qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja, causi 
molèsties als ciutadans o al trànsit de vehicles dins dels contenidors.  

i) Alterar l'ordre i la tranquil·litat amb escàndols, batusses i aldarulls. 
j) L'ús d’aparells sonors sense la necessària moderació per evitar molèsties al veïnat, especialment 

en horari nocturn. Les excepcions per raons de festes populars i altres esdeveniments públics 
hauran de ser autoritzades prèviament per l'Ajuntament.  

k) Caçar o matar ocells, així com llençar o dipositar qualsevol verí o substància tòxica que pugui 
afectar la salut d'animals o plantes dins el casc urbà. Així també queda terminantment prohibit la 
utilització de verins o substàncies tòxiques en la resta de territori del municipi. 

l) La venda ambulant sense la corresponent autorització municipal. 
m) Netejar o arranjar vehicles a motor.  
n)  Reservar estacionament per a vehicles amb caixes o altres objectes. 
o) Abocar al clavegueram productes sòlids, corrosius o perillosos. 
 
Article 11. Respecte al mobiliari urbà 

 
1. Es considera mobiliari urbà les papereres, fonts públiques, jocs infantils, jardineres, 

bancs, suports publicitaris, contenidors, parades de transport urbà, escultures, 
aparcaments de bicicletes, elements de suport de jardineria, senyalització circulatòria 
mòbil i altres elements anàlegs. 

2. Respecte dels elements anteriors, constitueix infracció de la present Ordenança: 
a) Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, o caixes de 

dimensions superiors, líquids, puntes de cigars o altres matèries enceses, i en 
general qualsevol acte que pugui malmetre-les. 

b) Rentar-se, rentar roba, animals o vehicles i enterbolir les aigües de les fonts 
públiques, així com alterar-ne la sortida d’aigua. 

c) Trencar o malmetre l’ús de jocs infantils. 
d) Malmetre els arbres, jardineres i arbusts dels jardins i zones verdes, talant-los, 

sacsejant-los, tallant branques, fulles o flors, abocant-hi líquids, o penjant-hi claus o 
grapes. 

 
Article 12. Rètols i cartells 
 
Resta totalment prohibit la col·locació de cartells de publicitat en terrenys de domini públic o de 
propietat de l'Ajuntament en general, excepte en el cas que obtinguin una especial autorització.  
 
Els rètols hauran de tenir unes mides proporcionades a la façana on es col·loquin.  
  
La col·locació de cartells de publicitat i rètols en llocs de propietat privada, visible des de la via 
pública, seran en tot cas objecte de la prèvia sol·licitud de llicència municipal, amb pagament de les 
taxes a que hi hagi lloc. Seran responsables del compliment d'aquest article tant els propietaris dels 
immobles on es col·loqui la publicitat com les empreses anunciadores o els titulars dels anuncis.  
 
Article 13. Festes en espais públics o que puguin ocasionar molèsties  
 

1. L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais 
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públics, i fixar en cada cas, les normes que regiran com a condició de l'autorització, donades 
les característiques de l'acte i l'espai públic sol·licitat.  

2. Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per 
l'Administració Municipal, així com del respecte del recinte i dels elements i béns públics 
instal·lats en aquells. En tot cas hauran de deixar el lloc en les mateixes condicions en què 
estava abans d’iniciar els actes i seran responsables dels possibles danys que s’ocasionin. 

 
 
Article 14. Focs i activitats pirotècniques 
 
Està totalment prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, al marge de les 
relacionades amb manifestacions de cultura popular. Les fogueres de les revetlles de St. Joan i 
similars, castells de focs i les festes populars, requeriran sempre el preceptiu permís de 
l’Administració. 
 
Article 15. Consum de drogues 
 

1. És prohibit consumir begudes especialment en envàs de vidre i/o alcohòliques a la via 
pública, fora dels espais reservats per a tal fi, sempre que es provoquin molèsties als 
conciutadans o es destorbi la tranquil·litat veïnal. Tanmateix queda prohibit llençar menjar a la 
via pública. 

2. Així mateix, és prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent, als espais públics ni realitzar 
actes que atemptin contra la pròpia salut. 

 
Article 16. Presència d’animals domèstics 
 
És prohibit l’accés d’animals de companyia a l’interior d’edificis i instal·lacions públiques, excepte en 
els espais on s’autoritza la seva entrada. Les prohibicions i restriccions no afecten a gossos pigall 
quan vagin acompanyant persones invidents. 
 
Article 17. Ocupació de les vies públiques per establiments comercials 
 

1. Els titulars dels establiments podran ocupar part de la via pública que expressament es 
determini davant les façanes dels seus establiments només prèvia llicència municipal que 
atorgarà l'Alcaldia. Així mateix també es requerirà de l’obtenció prèvia de llicència municipal 
per a la instal·lació de parades o casetes que ocupin els espais públics en motiu del mercat 
setmanal, fires i altres aconteixements de naturalesa anàloga. 

2. En funció de les característiques de la via, amplada de la calçada, intensitat del trànsit, tant 
rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima. Aquestes determinacions 
també podran establir-se de forma general per carrers sencers o trams.  

3. Els expositors tindran una altura màxima de dos metres.  
4. Queda expressament prohibit el traspàs d'aquests espai a la via pública.  
5. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l'Alcaldia, atenent al trastorn 

que l'ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a raons d'higiene de les 
mercaderies que es pretenguin exposar, o altres anàlogues. Aquesta ocupació del domini 
públic estarà subjecta a la taxa regulada per la corresponent ordenança fiscal. 

 
Article 18. Ocupació de la via pública per establiments d’hoteleria  
 

1. Prèvia llicència de l'Alcaldia, es podran ocupar els espai públics situats davant de bars, 
restaurants, i anàlegs amb taules i cadires, com un annex de l'establiment, ocupació que 
estarà subjecta a la taxa regulada per la corresponent ordenança fiscal  
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2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de 
delimitar-se amb algun element del mobiliari urbà, així com el temps de durada de la llicència.  

3. El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la neteja i conservació de 
l'espai ocupat.  

4. Diàriament, al procedir-se al tancament de l'establiment, s'hauran de retirar les taules, les 
cadires, para-sols i altres elements que inclogui l'ocupació.  

5. Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no podran col·locar en cap cas 
altaveus al exterior de l'establiment per tal que la música pugui ser escoltada des de l'espai 
públic ocupat.  

 
Article 19. Llicència d'obres i ocupació de la via pública  
 

1. Les llicències d'obres, llevat que ho especifiquen expressament, no autoritzen a ocupar la via 
pública amb bastides, maquinària, materials de construcció ni cap altre element relacionat 
amb l'obra.  

2. Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció caldrà obtenir prèviament 
llicència de l'Alcaldia, que l’atorgarà només si és imprescindible per poder executar l'obra.  

3. Els titulars de llicència d'ocupació de via pública d'aquesta naturalesa hauran de senyalitzar i 
protegir amb les oportunes tanques tots els elements que constitueixin l'ocupació. Durant la 
nit, estaran senyalitzats amb llums vermells.  

4. La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en cada supòsit 
s'hagin d'adoptar, així com la durada màxima de l'ocupació i tota la resta de condicions 
d'ocupació que el consistori consideri necessàries.  

 
Article 20. Tanques provisionals, contenidors i grues per obres 
 

1. Les obres de primera planta, o aquelles que puguin comportar perills pels vianants, hauran 
d'ésser protegides mitjançant les oportunes tanques, que hauran de reunir les condicions de 
solidesa i adequació a l'objecte de protecció dels vials i dels vianants. 
L'ocupació de la vorera per les tanques haurà de realitzar-se en la forma que determinin els 
serveis tècnics municipals en cada cas concret. Quan per l'amplada de la vorera aquesta sigui 
ocupada quasi totalment, s'haurà de construir una vorera provisional al costat de la tanca, 
garantint de totes formes la circulació dels vehicles. 

2. Les tanques hauran de trobar-se degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  
3. Quan es realitzin obres de molta durada en les que s’efectuï extracció o amuntegaments de 

materials que excedeixin de 1 m3 de volum, els titulars d'aquestes hauran d’instal·lar, prèvia 
l'oportuna autorització, els contenidors corresponents, tenint cura de buidar-los 
periòdicament.  
Als contenidors només s'hi podrà dipositar materials procedents de la construcció i hauran 
d'ésser retirats de la via pública quan finalitzi el termini de la llicència o dins de les 24 hores 
següents a la finalització de les obres.  
Els contenidors hauran de tenir inscrit el nom de l'empresa a què pertanyen, estaran degudament 
senyalitzats i pintats amb colors que destaquin i ressaltin la visibilitat, i durant la nit, s'hi 
col·locaran llums. En els carrers amb senyalització d'aparcament quinzenal s'hauran de canviar 
de lloc, d'acord amb aquesta, a l'efecte de no obstaculitzar el trànsit rodat. 

4. Els contenidors únicament podran ésser utilitzats per les persones autoritzades per a la seva 
col·locació, les quals hauran de tenir cura del seu buidat, quan siguin plens, transportant-los 
degudament coberts perquè no caiguin residus a l'exterior.  

5. Les grues per obres hauran d'obtenir la prèvia llicència municipal, d'acord amb el que 
s'estableix a les ordenances del Pla general d'ordenació i normativa d'especial aplicació. En 
tot cas hauran de restar totalment inaccessibles a les persones alienes a les obres. 
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Article 21. Contraprestació de la llicència d’ocupació 
 
Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest capítol donaran lloc a l’aplicació dels tributs i 
altres drets fixats en les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Breda.  
 
 
CAPÍTOL III 
Instal·lació d’antenes parabòliques, aparells d’aire condicionat, i alarmes  
 
Article 22. Antenes comunitàries 
 
En els edificis de nova construcció de més de tres habitatges s’haurà d’instal·lar antenes 
comunitàries. En la resta d'edificis ja existents, l'Ajuntament podrà donar un termini per a la supressió 
d'antenes individuals i substitució per antenes col·lectives. 
 
Article 23. Antenes parabòliques i aparells d’aire condicionat 
 

1. La instal·lació d'antenes parabòliques i aparells d'aire condicionat, necessitaran la prèvia 
obtenció de la llicència municipal corresponent.  

2. Pel que fa a les antenes parabòliques caldrà que aquestes es col·loquin en el lloc en què, 
essent tècnicament possible, causin un menor impacte visual. Quan es prevegi la seva 
col·locació a la coberta, es farà de forma que quedin integrades en la coronació de l'edifici.  

3. La instal·lació d'aparells d'aire condicionat es farà de forma que aquests no facin soroll ni 
molestin als habitatges contigus, procurant, sempre que sigui possible, no instal·lar cap 
element a la façana cara a la via pública. En els casos que per les característiques de l'edifici 
així no sigui possible, l’òrgan municipal competent fixarà les determinacions per a la seva 
instal·lació, d'acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals.  

  
Article 24. Alarmes 
 
Els veïns que col·loquin dispositius d'alarma en els seus edificis, tindran cura del perfecte 
funcionament d'aquests, de forma que les alarmes no es disparin accidentalment.  
 
 
CAPÍTOL IV 
Conservació, neteja i tancat de terrenys i solars 
 
Article 25. Neteja de terrenys i solars 
 

1. Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de solars, les superfícies de sòl urbà 
aptes per a l’edificació que reuneixin els requisits establerts en l’article 8 de la Llei 6/1998, 
reguladora del Règim del Sòl i Valoracions. 

2. Queda prohibit llançar brossa o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat pública o 
privada. 

3. L’alcalde dirigirà la policia urbana, rural i sanitària i exercirà la inspecció de les parcel·les, les 
obres i les construccions del terme municipal de Breda per tal de comprovar el compliment de 
les obligacions exigibles. 

4. Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de destinar-los a usos que no 
resultin incompatibles amb el planejament urbanístic i mantenir-los en condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic. Així mateix també quedaran subjectes al compliment de les 
normes sobre protecció del medi ambient i dels patrimonis arquitectònics i arqueològics i 
sobre rehabilitació urbana, restant expressament prohibit mantenir en ells brosses, residus 
sòlids urbans o escombraries. 
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5. També hauran de procedir a la retirada de la vegetació incontrolada que hi pugui créixer i a la 
seva neteja, especialment en aquelles parcel·les en què la brossa, matolls i arbres puguin 
suposar un risc d'incendi, complint en tot cas les prescripcions establertes a l'article 3r. del 
Decret 64/95, de 7 de mar, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre mesures 
de prevenció d'incendis forestals. L'incompliment d'aquesta obligació es considera sempre 
com una falta greu.  

6. Quan pertanyi a una persona el domini directe d’un terreny o construcció i a una altra el 
domini útil, l’obligació recaurà sobre la que tingui el domini útil. 

 
Article 26. Ordres d’execució sobre neteja de terrenys i construccions 
 

1. En cas d’incompliment de les obligacions enunciades en l’article anterior, l’alcalde, d’ofici o a 
sol·licitud de persona interessada, iniciarà el procediment posant-ho en coneixement del 
propietari o propietaris del terreny, urbanització o edificació i previ informe dels serveis tècnics 
municipals i amb audiència als interessats, dictarà resolució assenyalant les deficiències 
existents, ordenant les mesures precises per a subsanar-les i fixant un termini per a la seva 
execució. 

2. Transcorregut el termini concedit sense que els obligats a fer-ho hagin executat les mesures 
precises, l’alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador. 

3. En la resolució, a més, es requerirà a l’obligat o al seu administrador per a què procedeixi a 
l’execució de l’ordre efectuada que, de no complir-se, es portarà a terme per l’Ajuntament 
amb càrrec a l’obligat, mitjançant el procediment d’execució subsidiària. 

  
Article 27. Tractament de l’arbrat i vegetació 
 
Quan es construeixi en una parcel·la es tindrà especial cura en donar a l'arbrat i vegetació existent un 
tractament racional, de forma que es mantingui un equilibri entre la zona edificada i la d'arbrat i 
vegetació. 
 
Article 28. Tancats de solars i parcel·les 
 

1. Els propietaris de solars o parcel·les hauran de mantenir-les tancades, mentre no es 
practiquin obres de nova construcció, per raons de seguretat o salubritat i ornament públic. 

2. Per tancat de solar ha d’entendre’s obra exterior de nova planta, de naturalesa no permanent, 
limitada al simple tancament físic del solar.   

3. L’obligació de tancar pot estendre’s a terrenys no solars i finques rústiques per raons de 
seguretat o salubritat. 

4. En els llocs de paisatge obert i natural, de caràcter rural o en les perspectives que ofereixin 
els conjunts urbans de característiques històric-artístiques, típics o tradicionals, i en les 
immediateses de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que els 
tancaments limitin el camp visual per a contemplar les belleses naturals, trencar l’harmonia 
del paisatge o desfigurar la perspectiva pròpia del mateix. 

5. Els tancats de solars de parcel·les es consideraran obra menor i estaran subjectes a prèvia 
llicència. Com a norma general les tanques tindran una alçada de 2 metres, i estaran 
realitzades amb materials opacs adients a la zona, i que no siguin contraris a l'ornat públic. 

6. L'alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà l’execució del tancament d’un 
solar, indicant en la resolució els requisits i termini d’execució, previ informe dels serveis 
tècnics municipals i havent donat audiència al propietari. En cas d’incompliment de l’ordre 
d’execució per part de la propietat, l’Ajuntament la farà efectiva mitjançant el procediment 
d’execució subsidiària, amb càrrec a l’interessat. 

7. L'ordre d’execució del tancat d’una parcel·la, suposa implícitament i a tots els efectes, la 
concessió de la llicència reglamentària, tret que per la naturalesa de l’obra es requereixi 
projecte tècnic. 
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CAPÍTOL V 
Neteja de la via pública en relació a l’ús comú 
 
Article 29. Col·laboració dels vilatans en la neteja de la via pública 
 

1. L'Ajuntament ha d'afavorir les accions que, en matèria de neteja pública col·lectiva, 
desenvolupin els particulars orientades a millorar la qualitat de vida.   
Tots els vilatans de Breda poden col·laborar evitant i prevenint que el terme municipal 
s'embruti o es deteriori.  

2. A efectes de neteja s’assimilarà als carrers o vials públics: els jardins, zones verdes i zones 
de terra susceptibles d’ésser utilitzades com a zona d'esbarjo.    

3. Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, 
líquid o gas. Els residus sòlids de petit format com ara papers, cigarretes, envasos, 
embolcalls i altres de naturalesa anàloga, s'hauran de dipositar a les papereres instal·lades a 
la via pública.  

4. Els propietaris hauran de tenir cura de regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis de 
forma que no es produeixin basaments o degotalls que caiguin a la via pública. En tot cas es 
procurarà fer la irrigació de 10 del vespre a 8 del matí.  

5. Les deixalles s'hauran de dipositar per a la seva recollida en bosses de plàstic tancades als 
contenidors situats en punts estratègics de la població, en quin cas els usuaris del servei hi 
hauran de dipositar les bosses de deixalles a partir de les set del vespre.    
Queda prohibit deixar escombraries, cartons o altres embolcalls i qualsevol altre tipus de 
deixalla, fora dels contenidors destinats a la seva recollida.  

6. Els materials residuals voluminosos o els de petit format per molt abundants, s'han de lliurar 
als serveis de recollida de residus en bosses degudament tancades. El mateix val a dir dels 
productes procedents de la neteja i manteniment de jardins.  

7. Queda prohibit escampar i llençar fullets a la via pública sense autorització municipal.  
  
Article 30. Neteja de passatges, galeries comercials i voreres   
  

1. Correspon als ocupants i als propietaris d'immobles la neteja dels passatges particulars, les 
galeries comercials i similars, i les voreres dels edificis per ells ocupats. El mateix cal dir en 
casos de nevada o tempestes. En cas de copropietat o de varis arrendataris, aquesta 
obligació correspondrà solidàriament a tots ells.  

2. L'Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l'estat de neteja dels elements descrits en 
l'apartat anterior, podent obligar a les persones responsables a netejar-los, d'acord amb les 
instruccions que a aquest efecte dictin els serveis tècnics municipals.  

3. Els productes resultants de l'escombrada i neteja dels elements descrits en l'article anterior, 
no poden en cap cas, abandonar-se al carrer, sinó que s'han de recollir en bosses adequades 
que s'han de dipositar en els contenidors d’escombraries domiciliàries situats a la via pública, 
o bé, si són poc voluminosos, a la bossa de la brossa domiciliària.  

4. L'Ajuntament podrà realitzar, subsidiàriament, els treballs de neteja que segons l’Ordenança 
han d'efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i amb 
despeses a càrrec d'aquests, sens perjudici de la tramitació dels expedients sancionadors 
corresponents. 

 
Article 31. Obres que afectin a la calçada 
   
Les persones que facin obres que d'alguna manera afectin a la calçada, queden obligades a evitar 
l’embrutiment d'aquesta, tenint cura cada dia, al finalitzar el treball, de la seva neteja.  
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En els casos que sigui necessària l’ocupació del vial amb materials de la construcció o amb runes, 
sense que sigui obligatòria la instal·lació de contenidors, aquestes es col·locaran de forma que no 
dificultin la circulació i seran degudament senyalitzades tant de dia com de nit, prèvia la corresponent 
autorització municipal.  
 
 
CAPÍTOL VI 
Sobre la recollida d’escombraries 
 
Article 32. Disposicions generals  
1. L'Ajuntament com a ens titular del servei de recollida domiciliària d'escombraries i recollida 
selectiva de residus ha delegat la gestió del servei al Consell Comarcal de la Selva.   

 
2. El Consell Comarcal de la Selva prestarà el servei de recollida mitjançant les formes de gestió 
admeses per la normativa vigent. 
3. El servei es regirà pel reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de 
platges aprovat pel Consell Comarcal de la Selva i que consta publicat en el BOP número 168 de data 
2 de setembre de 2016. 

 
Article 33. Actuació de l'usuari  
1. Els drets i deures dels usuaris del servei són els establerts en el reglament comarcal que regula el 
servei, el qual estableix el règim sancionador aplicable a les conductes ciutadanes que no s’adeqüin a 
l’esmentada normativa; així com pel protocol de funcionament que si s’escau aprovi l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal de la Selva.   
2. Si com a conseqüència d'una deficient presentació o dipòsit dels residus es produeix un 
embrutiment de la via pública, l'usuari causant serà el responsable.  
3. Els residus que estiguin escampats a la via pública o presentats de forma diferent a la prescrita per 
la normativa que regula la prestació del servei, seran responsabilitat de l'establiment o titular 
productor.  
 
Article 34. Característiques dels contenidors (derogat) 
 
Article 35. Serveis especials de recollida  
1. L'Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que consideri necessaris per a la recollida de 
diferents tipus de residus que no hagin estat delegats en el Consell Comarcal de la Selva.  
2. Sense perjudici d’aquells que es puguin crear en el futur, actualment funciona el servei especial de 
recollida de mobles i trastos vells.  
3. La utilització dels serveis especials de recollida haurà de concertar-se prèviament mitjançant el 
contacte directe amb el servei. Els residus que es tracti es dipositaran en el lloc, data i hora que 
indiqui el responsable del servei.  
4. Els mobles i trastos vells que recollirà el servei especial seran exclusivament domèstics. En cap 
cas aquest servei es farà càrrec de maquinària, vehicles, runes o similars.  
 
Article 36. Recollida selectiva de residus (derogat) 
  
Article 37. De l'abocament de terres i runes  
1 L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i runes es faci en els llocs que convinguin al 
l'interès públic i de manera que no es malmeti el medi ambient. En defensa de l'interès comú i del 
medi ambient l'Ajuntament perseguirà l'abocament de runes i terres fora dels espais habilitats a 
l'efecte. En els indrets autoritzats, els abocaments s'hauran d'efectuar d'acord amb les indicacions 
dels serveis tècnics municipals.  
2. S'estableix la prohibició d'abonar terres amb purins ramaders a menys d'un quilòmetre del nucli 
urbà, fer abocaments de purins a dojo i incontrolats en àrees petites de terreny, així com al barranc i 
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pous. Tot això sense perjudici de la regulació que es faci en altra normativa autonòmica o estatal. 
S'aconsella, en tot cas, realitzar un enterrament immediatament desprès de l'aplicació al sòl.  
3. L'establert al punt anterior també és d'aplicació als abocaments de fems i existència de femers a 
menys d'un quilòmetre del nucli urbà.  
 
 
CAPÍTOL VII 
Normes sobre vehicles a la via pública 
 
Article 38. Retirada de vehicles 
 
1. L’Ajuntament podrà procedir, si l'obligat a efectuar-ho no ho fa, a la retirada del vehicle de la via i el 
seu trasllat a un dipòsit de vehicles en els següents casos:  

a) Sempre que impliqui un perill o causi greu trastorn a la circulació o al funcionament d'algun servei 
públic i també quan es considera abandonat, d'acord amb el que s'estableix a l'article 39 
d'aquestes ordenances.  

b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.  
c) Quan, immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article 67.1, paràgraf tercer del 

RDL 339/1990, de 2 de març, el seu titular no subsani les causes que motiven la 
immobilització, o en cas d’infracció especial, si s'escau, l'infractor continuï en la seva negativa 
a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.  

2. Seran causes d’immobilització d'un vehicle:  
a) No haver passat la ITV reglamentària.  
b) Quan el conductor tingui un grau d'alcoholèmia superior al permès per la legislació vigent.  
c) No disposar el vehicle d’assegurança obligatòria.  
d) Quan el conductor no disposi del permís de conducció reglamentari.  

3. Es consideraran inclosos a l'apartat 1, a)  de l'article 71 del RDL 339/1990, de 2 de març, i, per tant, 
justificada la retirada del vehicle, en els casos següents:  

1. Quan el vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.   
2. Quan obligui als altres conductors a realitzar maniobres excessives, perilloses o 

antireglamentàries.   
3. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament senyalitzar durant l'horari assenyalat.   
4. Quan estigui estacionat en una zona de càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva 

utilització.   
5. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.  
6. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a servei d’urgència o seguretat.   
7. Quan estigui estacionat davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles 

públics, durant les hores que se celebrin.   
8. Quan estigui estacionat totalment o parcialment damunt d'una voravia, andana, refugi, passeig, 

zona de precaució o zona de franges en el paviment, no tenint autorització expressa.   
9. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta dels usuaris de la via.   
10. Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat.   
11. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada.   
12. Quan impedeixi el gir o obligui a fer especials maniobres per efectuar-lo. 
13. Quan impedeixi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que accedeixin d'una altra.   
14. Quan estigui estacionat en un itinerari degudament senyalitzat, que hagi d’ésser utilitzat per 

una comitiva, cavalcada, processó, o altres activitats similars degudament autoritzades.   
15. Quan sigui necessari per la realització d'obres de reparació o neteja a la via pública, 

degudament comunicades o senyalitzades.  
   

Article 39. Vehicles abandonats  
  

1. Es presumirà que un vehicle es troba abandonat si existeix alguna de les circumstàncies 
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següents:  
a) Quan transcorrin més de dos mesos des de que el vehicle hagi estat dipositat desprès 

de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent. 
b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti 

desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li 
manquin les plaques de matriculació. En aquest cas tindrà la consideració de residu 
municipal, d’acord amb la normativa ambiental corresponent. 

2. En el supòsit contemplat en l’apartat a) del punt anterior, i en aquells vehicles que encara tenint 
signes d’abandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o 
marca visible que permeti la identificació del seu titular, es requerirà a aquest, un cop 
transcorreguts els corresponents terminis, per a què en el termini de 15 dies retiri el vehicle del 
dipòsit, amb l’advertència de què, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu 
municipal.  

3. Les despeses corresponents al trasllat i permanència en el dipòsit seran de compte del titular. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL VIII 
Règim sancionador 
 
Article 40. Infraccions 
 
Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les disposicions d’aquesta ordenança, i la 
vulneració de les prohibicions que s’estableixin. Les infraccions que disposa aquesta ordenança es 
qualificaran en molt greus, greus o lleus. 
 
Article 41. Infraccions lleus 
 
Es consideraran com a lleus les infraccions següents: 

 No respectar el dret d’altres a gaudir dels béns públics. 

 No respectar les normes de comportament a la via pública. 

 No fer un bon ús dels béns públics. 

 Alterar l’ordre i la tranquil·litat amb escàndols, batusses i aldarulls. 

 Pujar a sobre dels elements estructurals. 

 Tota mena de venda ambulant sense la corresponent autorització. 

 Tenir bruta la vorera. 

 Vessar o abocar aigües residuals a la via pública. 

 El mal ús de les fonts públiques. 

 Desplaçar del seu lloc els contenidors d’escombraries. 

 Dipositar les bosses de deixalles fora dels contenidors, llevat que aquests es trobin plens. 

 Dipositar andròmines a la via pública fora dels dies establerts per a la seva recollida. 

 Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia. 

 Posar pancartes a l’arbrat i als elements de l’enllumenat públic. 

 Ocupar una superfície de via pública superior a l’autoritzada. 

 No mantenir net l’espai ocupat de la via pública. 

 No recollir els elements amb què es realitzi l’ocupació de la via pública després del 
tancament de l’establiment. 

 Enganxar adhesius o similars en elements estructurals. 

 Impedir el visionat dels rètols municipals així com actes de simple negligència que 
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provoquin danys de poca importància en el patrimoni municipal. 

 Totes aquelles conductes que suposin l’incompliment de les disposicions contingudes en la 
present Ordenança i què els articles següents no tipifiquen com a infraccions greus o molt 
greus. 

 
Article 42. Infraccions greus. 
 
Es consideren com a greus les infraccions següents: 

 Fer foc i activitats pirotècniques en la via i espais públics, sense el preceptiu permís de 
l’Administració. 

 Fer esclatar petards o encendre foc en elements estructurals. 

 Sacsejar, arrancar o trencar elements estructurals o parts d’aquests. 

 Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius. 

 Trencar o malmetre l’ús de jocs infantils. 

 Abandonar animals morts o altres despulles, brossa, runes, deixalles, papers, residus i en 
general qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja de la via pública, ocasioni molèsties 
als ciutadans o al trànsit de vehicles. 

 No mantenir en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat tot tipus d’immobles. 

 Utilitzar sense permís els espais públics amb fins lucratius, així com ocupar la via pública 
sense la corresponent llicència municipal. 

 Obviar les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública. 

 No tancar ni posar els elements de protecció de les obres que donin a la via pública. 

 Col·locar cartells de publicitat en suports públics o privats no habilitats. 

 Realitzar grafitis o pintades sense autorització municipal. 

 Danyar o maltractar de manera rellevant i greu l’arbrat, jardins i via pública en general. 

 Embrutar i deslluir els edificis públics o privats. 

 L’accés de vehicles de motor als parcs públics o places senyalitzades. 

 Fer obres o neteges de façanes sense llicència. 

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

 No respectar i alterar l’ordre públic en les hores de descans dels veïns. 

 Abocar residus líquids a l’interior dels contenidors de recollida selectiva. 

 Netejar o arranjar qualsevol tipus de vehicle a la via públic. 

 Abocar terres o runes fora dels espais destinats a aquesta finalitat. 

 Col·locar contenidors o sacs de runes sense permís municipal. 

 Mantenir en males condicions els jardins privats visibles des de la via pública. 

 Instal·lar aparells d’aire condicionat i antenes parabòliques sense observar els 
condicionaments de la llicència o sense la prèvia obtenció d’aquesta, si la instal·lació no 
resultés legalitzable. 

 La infracció de les normes sobre vehicles a la via pública, recollides en el capítol VII de la 
present ordenança. 

 A més la comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà greu. 

    El consum d'alcohol a la via pública, fora dels espais reservats a tal fi, sempre que es  
   provoquin molèsties als conciutadans o es destorbi la tranquil·litat veïnal. 

 
Article 43. Infraccions molt greus 
 
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents: 

 El consum de drogues a la via i als espais públics. 

 Abocar al clavegueram productes sòlids, corrosius o perillosos. 

 Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació especial, 
així com malmetre físicament els mateixos. 
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 Quan la comissió de la infracció hagi produït un dany efectiu a la salut pública. 

 A més la comissió reiterada d’una infracció greu es considera com a molt greu. 
 
Article 44. Graduació de les sancions 
 
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els elements següents: 

 La reiteració d’infraccions del mateix tipus. 

 La transcendència social dels fets i la naturalesa del perjudici ocasionat. 

 La intencionalitat o temeritat de la persona infractora. 
 
Article 45. Quadre de sancions 
 
Les sancions que s’imposaran a les persones infractores seran les següents: 

1. Per infraccions catalogades com a lleus, multes de fins a 90 €. 
- Per infraccions catalogades com a greus, multes compreses d’entre 90,01 i 180 €. 
- Per infraccions catalogades com a molt greus, multes entre 180,01 i 360 €. 

2. Com a sanció accessòria, es retirarà la llicència municipal, quan com a conseqüència de 
l’exercici del dret autoritzat es produís una infracció molt greu. 

 
Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les 
sancions de multa, amb una reducció de la sanció d’un 50% si el pagament es fa efectiu abans de 
l’inici del procediment sancionador.  
 
El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens 
perjudici de presentar els recursos procedents. 
 
 
Article 46. Responsabilitats 
 
Les persones següents seran considerades responsables directes de les infraccions d’aquesta 
ordenança. 

1. Els autors materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin 
menors d’edat, o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en 
respondran els pares, les mares, els tutors, o aquelles persones que posseeixin la custòdia 
legal. 

2. Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els qual s’hagi comès la infracció, 
d’acord amb allò que s’estableixi amb la legislació vigent. 

3. En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries, d’acord amb el que estableix el 
codi civil. 

4. Les persones titulars de les llicències, quan amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha 
concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta ordenança. 

 
 
Article 47. Procediment sancionador 

 
És aplicable al règim sancionador establert en aquesta Ordenança, el procediment sancionador 
administratiu regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre que regula el procediment sancionador 
d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i que és d’aplicació 
subsidiària als ens locals.  En tot allò que no estigui previst en la norma anterior s’aplicarà les normes 
i principis de la potestat sancionadora establerts en el Capítol III de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector públic i els criteris de tipificació d’infraccions i  sanciones establerts en el Títol 
XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Disposició Addicional.   
Substitució de sancions econòmiques per serveis en benefici de la comunitat. 
 
1. Qualsevol persona empadronada al municipi podrà acollir-se a la possibilitat de compliment 
alternatiu de les sancions econòmiques que s’imposin per la comissió d’infraccions administratives 
tipificades per la present ordenança, amb el pagament de la quantia mitjançant la realització de 
serveis en benefici de la comunitat.   
 
Es considera com a servei en benefici de la comunitat la prestació de la cooperació personal no 
retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública, amb interès social i valor educatiu, que serveixi 
de reparació a la comunitat perjudicada per il·lícit administratiu, activitat no supeditada a aconseguir 
interessos econòmics. Els serveis en benefici de la comunitat es poden desenvolupar en qualsevol 
àmbit d’activitat de competència municipal.  
 
2.  Únicament es poden acollir al compliment alternatiu les persones físiques d’entre 14 i 65 anys, 
ambdues edats incloses, que compleixin les condicions següents: 
 
a) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, dins els dotze mesos anteriors a la data 
de la denuncia, per infracció de la present ordenança.  
b) No tenir cap informe desfavorable per la substitució de la multa en un expedient anterior.  
 
3. Serà aplicable després de la petició de la persona interessada, amb l’autorització corresponent del 
pare/mare/tutor o tutora legal en casos de persones menors d’edat.    
 
La petició s’haurà de realitzar dins els quinze dies hàbils a comptar des de la data de la notificació de 
la resolució, i l’Ajuntament resoldrà sobre la petició, amb l’emissió prèvia d’un informe previ dels 
serveis socials. Si és estimatòria a la petició, aquesta resolució suspendrà l’execució de la sanció 
econòmica.  A més, haurà de pronunciar-se sobre: 
 

- Lloc o entitat a la qual s’hagi assignat. 
- Característiques del servei o activitat que haurà de desenvolupar.  
- Data i hora en què haurà de comparèixer.  
- Persona responsable del seguiment. 
- Determinació del nombre de jornades i dies en què haurà de dur a terme el servei o 

activitat, especificant horari.   
 
4.  A mode d’orientació i sense que aquesta sigui una llista tancada de serveis, els treballs en benefici 
de la comunitat poden ser: 
 

- Culturals: arxiu, centre de lectura, museus, i suport a l’administració en temes 
concrets. 

- Serveis Socials, casals, acompanyaments puntuals.  
- Medi Ambient: jardineria, neteja, parcs. 
- Manteniment: mobiliari urbà, edificis municipals, equipaments. 

 
La jornada de prestació del servei serà pactada entre l’interessat i l’Ajuntament, en qualsevol cas no 
podrà superar les vuit hores diàries.  
 
Per calcular el temps a dedicar-hi, es farà la correspondència d’una hora de servei per cada 12 € de 
l’import de sanció.  
 
En cas d’acceptar la responsabilitat de l’acció i la proposta de sanció, aquesta es reduirà al 50%, 
reduint en el mateix percentatge el temps de servei en benefici de la comunitat.  
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L’Ajuntament subscriurà una pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos provinents del 
compliment d’aquests serveis,  
 
5.  Finalitzada l’execució dels serveis, la persona responsable del seguiment emetrà informe sobre la 
seva realització.   
 
Si l’informe resulta favorable, es declararà la compensació de la sanció econòmica, la qual quedarà 
sense efecte.  
 
Si l’informe resulta desfavorable, s’aixecarà la suspensió de la sanció econòmica i s’ordenarà 
prosseguir amb les actuacions que corresponguin per a la recaptació íntegra de la sanció.  Serà 
procedent emetre informe desfavorable per la no assistència de la persona obligada a una o algunes 
de les sessions o per la manifesta desatenció de les instruccions de la persona encarregada del 
seguiment. L’informe desfavorable significarà la impossibilitat d’acollir-se en un futur a aquest 
benefici.  
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament el seu text i transcorregut el 
termini assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local. 
 
 
 
Diligència per fer constar que el present text refós es correspon amb l’ordenança vigent resultat de 
l’última modificació puntual aprovada pel Ple de la Corporació en data 16 d’octubre de 2017 i 
publicada al BOP Núm. 18 de 25 de gener de 2018. 
 
El Secretari-interventor interí  
Jordi Jové Perich 


