AJUNTAMENT DE PAÜLS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DE LES MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC DE PAÜLS.
CAPÍTOL I.
Article 1
A tots els veïns del terme municipal se’ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels
serveis municipals i, en general de tots els beneficis que els hi atribueixen les
disposicions vigents, d’acord amb les normes que els estableixen i els regulen.
Article 2
Tots els habitants tenen dret a:A la protecció de les seves persones i béns.
Adreçar instàncies i peticions a l’autoritat i a la Corporació municipal, en
assumptes de la seva competència.
Article 3
Tots els habitants del terme i els que no ho siguin però hi tinguin propietats, estan
obligats: A complir les obligacions que els afectin contingudes en aquesta i altres
Ordenances i en els Bans que publiqui l’Alcaldia.
A comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin emplaçats per al
compliment d’alguna disposició en la normativa vigent.
A subministrar les dades estadístiques i informes que els hagin estat sol·licitades
per l’Alcaldia i aportar els documents que els siguin requerits en la forma i casos
previstos en la Llei.
A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que ela afectin i a complir les
altres prestacions i càrregues establertes en la llei i les disposicions en vigor.
Article 4
La corporació municipal, dins del límit de la seva competència i amb els mitjans
que tingui al seu abast, ha d’auxiliar a les persones desvalgudes que habitin de
forma permanent en el seu terme municipal.
Article 5
Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i
tumults, molestar els veïns amb sorolls o emanacions de fum, pudors, gasos o
pols perjudicials o, simplement, molestos.
Article 6
L’ús d’aparells de radio, televisió, altaveus o instruments musicals, haurà de
moderar-se per tal d’evitar molèsties innecessàries al veïnat, especialment en
les hores destinades al descans nocturn.
Les excepcions per raó de festes i celebracions popular seran autoritzades, si
s’escau, per l’Alcaldia, prèvia sol·licitud per escrit dels interessats.
Aquesta autorització prèvia serà preceptiva per a la celebració de balls i festeigs
populars.
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L’Alcalde podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions acomodant-se, en
la mesura del possible, a les tradicions de la localitat.
Article 7
Es prohibeix:
Fer burles o convertir en objecte de maltractament a les persones que es trobin
en la localitat.
Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, conreus i jardins, tant públics
com privats.
Apoderar-se de fruits o efectes aliens sense autorització dels seus propietaris
encara que per la seva quantia no constitueixin delicte o falta.
Causar destrosses o embrutar els edificis, tant públics com privats, tanques,
bardisses o parets divisòries, els bancs i les fonts públiques, fanals d’enllumenat,
pals de línies elèctriques, conduccions d’aigües i, en general, tots aquells béns i
serveis que siguin d’interès públic o privat.
Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades així com
processions i actes religiosos i causar molèsties als seus assistents.
Abandonar a les vies públiques màquines, útils i instruments que puguin causar
d’anys o servir d’obstacles als vianants.
Article 8
Els autors del deteriorament de la via pública, mobiliari urbà, camins, aigüeres...
a més d’incórrer en la multa corresponent, estaran obligats a arranjar els
desperfectes ocasionats i, en cas de no fer-ho, ho farà l’Ajuntament a càrrec de
l’infractor.
Article 9
Es prohibeix l’establiment de barraques i refugis al terme municipal.
Es prohibeix l’establiment de càmpings, colònies i acampades, sense disposar
de les preceptives autoritzacions.
Article 10
L’Alcalde pot ordenar la retirada de la via pública dels anuncis o cartells que
constitueixin una ofensa a les autoritats, institucions, persones determinades o
atemptin contra la moral i les bones costums.
Article 11
Els pares i tutors tindran cura de què els seus fills o pupils concorrin assíduament
a les escoles públiques o col·legis particulars durant l’edat determinada per la
normativa vigent.
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CAPÍTOL II. POLICIA DE LA VIA URBANA. DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Article 12
Es prohibeix a la via pública:
Embrutar-hi, abocar escombraries i aigües residuals, abandonar animals morts,
plomes o altres despulles, brossa, runa, deixalles, residus i qualsevol objecte que
pertorbi la neteja o causi molèsties a les persones o al trànsit de vehicles.
Sagnar, ferrar i esquilar animals.
Encendre fogueres a la via pública excepte les que seran autoritzades, si
s’escau, per l’Alcaldia, prèvia sol·licitud per escrit dels interessats.
Article 13
Es prohibeix dipositar a la via pública, sense autorització expressa de l’autoritat,
terra, runa i materials d’enderroc. És competència de l’Alcaldia designar, si
s’escau, el lloc on hauran de ser dipositats aquests materials.
Article 14
Els animals de companyia que circulin per la via pública hauran d’anar
acompanyats per persones majors d’edat que els vigilin i condueixin. Els
acompanyants dels animals seran responsables de la recollida de les seves
deposicions.
Article 15
A les vies públiques, els gossos aniran previstos de collar amb medalla de control
sanitari, cadena o corretja i morrió.
Article 16
La brossa serà dipositada als contenidors pertinents en funció del tipus de
residus establerts a tal efecte.
Article 17
Tota ocupació temporal de la via pública requerirà llicència municipal prèvia i
pagament del preu públic corresponent.
Quan es tracti d’un ús privatiu permanent a la via pública, es requerirà concessió
administrativa.
Article 18
Les ocupacions de la via pública amb parades o similars precisaran d’autorització
municipal que s’atorga directament tenint en compte les necessitats de trànsit i
el lloc en que es projectin instal·lar. Els sol·licitants hauran de liquidar a
l’Ajuntament el preu públic corresponent.
Article 19
Queda prohibit l’establiment de noves vaqueries, estables, quadres i corrals de
bestiar i aus dins del nucli urbà.
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Article 20
Els pastors que transitin amb bestiar per les vies públiques de la població
restaran obligats a netejar els excrements i desinfectar la brutícia que el bestiar
deixi al seu pas.
Article 21
Queda prohibit aixecar el paviment dels carrers per entrar cotxes o per qualsevol
altre motiu, sense disposar de la corresponent autorització municipal.
Article 22
No podrà instal·lar-se cap lloc fix de venda a la via pública sense l’autorització
de l’Ajuntament.
Article 23
La instal·lació de les parades per a les fires i festes locals, requerirà obtenir amb
caràcter previ la corresponent autorització municipal i l’abonament del preu
públic aplicable.
Article 24
Els venedors ambulants necessitaran igualment el competent permís de
l’Alcaldia, prohibint-los que, en efectuar les seves vendes, interceptin qualsevol
punt que obstrueixi el transit públic o molestin els transeünts.
Article 25
Els carrers i les places duran el nom que l’Ajuntament hagi acordat o acordi per
cadascun. Aquesta denominació es situarà als cantons mitjançant la
corresponent placa.
Article 26
Els números de les cases els fixarà l’Ajuntament. Les plaques que els indiquin
seran del model adoptat per aquell i es col·locaran sobre la porta principal a
càrrec del propietari.
Article 27
Els propietaris no podran oposar-se a la fixació a les façanes dels seus edificis
de les plaques de retolació dels carrers, direcció de vehicles o qualsevol altra
qüestió que es refereixi als servei públic.
Article 28
Es prohibeix destruir, alterar, deteriorar o amagar la retolació de carrers i la
numeració de cases.

Article 29
Els titulars dels nínxols del cementiri municipals restaran obligats a instal·lar les
làpides en la forma que assenyali l’Ajuntament en el moment d’atorgar el títol de
concessió.
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L’incompliment d’aquesta prescripció implica l’obligació del titular del nínxol a fer
les obres necessàries per a posar la làpida en la forma assenyalada per
l’Ajuntament. En cas de no fer-ho, ho farà subsidiàriament l’Ajuntament amb totes
les depeses al seu càrrec.
Article 30
Queda prohibit:
Rentar vehicles o qualsevol altre objecte, llençar brossa, rentar animals a les
fonts públiques i enterbolir les aigües.
Pujar als arbres dels passeigs, jardins i places.
Article 31
Quan d’acord amb una autorització, hagin de realitzar-se obre a conseqüència
de les quals puguin ser necessàries modificacions o reparacions de la via
pública, l’autoritzat estarà obligat a dipositar, amb caràcter previ, a l’Ajuntament
l’import en que aquest estimi el cost de les reparacions.
Article 32
Els propietaris de terrenys edificacions i rètols hauran de mantenir-los en
condicions de salubritat, seguretat i ornat públic. En cada supòsit serà l’informe
del tècnic el que determinarà si es donen o no les condicions assenyalades. Si
l’informe és negatiu, el propietari restarà obligat a prendre les mesures
corresponents. En cas de no fer-ho, ho farà subsidiàriament l’Ajuntament amb
totes les depeses al seu càrrec.
Article 33
Els propietaris que executin obres a la seva finca no podran envair la via pública
ni ocupar-la amb deixalles ni materials. Sense disposar prèviament de la
corresponent autorització municipal.
Article 34
Les façanes dels immobles que donin a la via pública hauran de conservar-se en
bon estat de neteja.
CAPÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC, FALTES I SANCIONS.
Article 35
Règim jurídic. Com a complement del procediment administratiu vigent en cada
moment i, a més del procediment específic previst per a determinats supòsits
d’aquestes ordenances, se seguiran les normes següents:
A) El personal tècnic competent que designi l’Alcaldia podrà realitzar en tot
moment les inspeccions que consideri necessàries per assegurar el compliment
del que disposen aquestes ordenances i altres disposicions legals vigents.
B) La comprovació de les activitats, instal·lacions i obres, l’efectuarà el personal
tècnic mitjançant el reconeixement d’aquelles, restant obligats els propietaris o
usuaris a permetre i facilitar les tasques d’inspecció.
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Article 36
Qualsevol persona natural o jurídica podrà denunciar davant de l’Ajuntament
l’anormal funcionament de qualsevol activitat o instal·lació regulades en la
present ordenança, així com la infracció de qualsevol dels seus articles.
En el cas de comprovar mala fe, sense perjudici de les responsabilitats que se’n
puguin derivar, s’imposarà a més la corresponent sanció.
Article 37
Faltes i sancions.
A) Es consideraran faltes els actes u omissions que constitueixin infraccions de
les normes contingudes en aquesta ordenança, o desobediència els mandats
d’establiment de qualsevol mesura correctora o de seguir una determinada
conducta.
B) Les infraccions se sancionaran de conformitat amb l’establert a la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. I el reglament de desenvolupament.
C) El procediment sancionador s’iniciarà sempre d’ofici, per resolució de l’òrgan
competent i com a conseqüència del coneixement directe o indirecte de les
conductes o fets susceptibles de constituir infracció d’aquestes ordenances o de
la normativa vigent.
Article 38
Qualificació de les faltes:
1)
Les
faltes
es
consideraran
lleus,
greus
i
molt
greus.
2) Es consideraran faltes lleus les que impliquin la mera negligència o
descurança i les seves conseqüències no afectin a la seguretat o salubritat
públiques.
3) Es consideraran faltes greus les que constitueixin reincidència de les faltes
lleus i aquelles què, implicant mera negligència o descurança afectin a la
seguretat o salubritat públiques.
4) Es consideraran faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per
a l’adopció mesures correctores o seguir determinades conductes i la manifesta
resistència o menyspreu al compliment de les normes d’aquesta ordenança.
Article 39
Sancions
A) Les faltes lleus seran sancionades amb una multa de 50 euros.
B) Les faltes greus seran sancionades amb una multa de 150 euros.
C) Les faltes molt greus seran sancionades amb una multa de 300 euros.
D) Quan la infracció comesa sigui de tal importància que l’Alcaldia consideri que
és susceptible d’imposició de multa per un import superior, l’expedient s’elevarà
a l’organisme competent per a que resolgui el que correspongui.
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