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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA. 
 
 

 
 
PREÀMBUL I EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 
L’objecte d’aquesta Ordenança ve donat pel fet que conviure comporta la necessitat d’un 
respecte mutu, tant envers de les persones  i els animals com els espais d’ús públic, i 
per tal d’aconseguir un clima de convivència agradable entre els veïns,  amb l’única 
voluntat de millorar el poble, l’entorn i la bona convivència entre el veïnat, tenint en 
compte la diversitat de costum i cultures. 
 
La convivència en comunitat és la base del progres humà i aquesta, de per si, implica 
l’acceptació i compliment d’algunes normes socials que fan possible l’exercici dels drets 
individuals de les persones alhora que els fa compatibles amb l’exercici dels drets dels 
altres. 
 
Amb la finalitat de vetllar pel lliure exercicis d’aquests drets, es necessària l’actuació 
contra actituds antisocials que per minories poden ser exercides de formes molt 
diverses, més o menys greus, en les mateixes vies urbanes, sobre el seu mobiliari, 
parcs, edificis públics i privats, així com sobre d’altres bens i drets que suposen un 
detriment de la qualitat de vida i de la imatge del municipi i dels seus veïns. 
 
 
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 en tot el terme municipal de Llimiana. 
 
És d'obligat compliment per a totes les persones que es trobin en aquest àmbit, siguin o 
no veïnes o residents al municipi, pel fet que tots són usuaris dels béns i serveis públics. 
 
Article 3. 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.  
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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 4. Població no resident amb propietats o drets reals al municipi 
 
Sense perjudici de les obligacions que regulen les ordenances fiscals de les diferents 
taxes i impostos municipals, les persones no residents al municipi que tinguin propietats 
o altres tipus de drets reals al municipi hauran de comunicar a l'Ajuntament un domicili 
a efectes de possibles notificacions. A manca d'aquesta comunicació hauran de 
designar una persona resident que el pugui representar informant-ne a l'Ajuntament. 
 
Si no s'ha fet aquesta designació seran considerats representants: 
 
a) Els administradors, apoderats o encarregats dels titulars forasters. 
 
b) A manca dels anteriors, els masovers o arrendataris de les finques rústiques quan els 
seus propietaris o administradors no resideixin en el terme municipal. 
 
c) Els arrendataris de finques urbanes quan cada una d’elles resta arrendada a una sola 
persona i no residissin en la localitat l’administrador o l’encarregat. 
 
d) Respecte els titulars d’un dret real sobre bé immoble no constitutiu de domini, es 
considerarà que és el seu representant aquella persona resident que sigui titular del dret 
de propietat del bé, sens perjudici d’allò exposat en els apartats anteriors. 
 
En tot cas se’ls considerarà notificats amb la publicació d’edictes o avisos realitzats de 
forma reglamentària, a no ser que hagin comunicat la seva adreça a l’Ajuntament per 
tots aquests efectes. 
 
Article 5. Respecte a les minories 
 
És obligació de l'autoritat municipal el vetllar pel respecte a les minories ètniques, 
religioses, sexuals i ètiques presents al municipi. 
 
Article 6. Foment de la participació ciutadana 
 
És obligació de l'autoritat municipal promoure la participació dels ciutadans en les 
tasques col·lectives del municipi, fomentar les associacions que pretenguin una millora 
de la convivència ciutadana o defensin interessos generals o sectorials del veïnat i donar 
suport a les iniciatives culturals, esportives o recreatives. 
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CAPÍTOL II 
 
NORMES DE RESPECTE AL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I AL MEDI AMBIENT I 
SOBRE CONVIVÈNCIA CIUTADANA. 
 
Article 7. 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'Ajuntament qualsevol anomalia que afecti a la seva conservació o utilització general. 
 
2. 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. 
 
3. És obligació dels propietaris de cada immoble la col·locació de l'indicatiu de la 
numeració damunt la porta d'entrada, de conformitat amb els models i les normes 
establertes, 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. 
 
Article 8. Pintades o grafits 
 
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, senyals de tràfic, elements físics de protecció o delimitació del 
territori, façanes i altres paraments). 
 
Article 9. 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. 
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, 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. 
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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 a la via pública. 
n) Reservar estacionament per a vehicles amb caixes o altres objectes. 
o) Queda totalment prohibida l’ocupació de la via pública i de terrenys municipals amb 
materials de construcció i/o enderroc sense prèvia autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
 
Article 10. Manteniment de solars urbans i de finques rústiques visibles des dels 
nuclis urbans  
 
Els propietaris dels solars urbans i finques rústiques visibles des dels nuclis urbans 
properes a aquests seran responsables del manteniment en un correcte estat de neteja 
i bona imatge d'aquests. 
 
En el cas de que aquestes finques s'utilitzin com a dipòsit o magatzem de materials 
diversos, que alterin les característiques del paisatge, s'haurà de fer amb la màxima cura 
i requerirà llicència municipal urbanística, d'acord amb el que disposa l'article 179.2.i) de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de Catalunya. 
 
Article 11. Ocupacions o reserves autoritzades a la via pública 
 
1. Prèvia llicència d'ocupació atorgada per l'Ajuntament, es podran ocupar els espais 
públics situats davant de bars, restaurants i anàlegs amb taules i cadires, com un annex 
de l'establiment, ocupació que estarà subjecte a la taxa regulada per la corresponent 
ordenança fiscal. 
 
Article 12. Respecte als equipaments i  mobiliari urbà 
 
1. Es considera equipaments i mobiliari urbà, els parcs, jardins, places, zones verdes, 
fonts públiques i les papereres, jocs infantils, jardineres, bancs, fanals, suports 
publicitaris, contenidors,  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. 
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Article 13. Ornamentació amb plantes i flors efectuada pels veïns 
 
Es poden tenir plantes i flors ornamentals a la via pública, en angles de carrers o llocs 
que no impedeixin la circulació de persones i vehicles. Aquestes plantes hauran de estar 
ben cuidades per les persones que hagin decidit posar-les, en cas de que l’Ajuntament 
decideixi ocupar el lloc amb mobiliari urbà, aquestes s’hauran de retirar. Si per aquest 
motiu varis veïns entren en conflicte, el Ple de l’Ajuntament resoldrà. 
 
Article 14. Rètols i cartells publicitaris. Cartelleres municipals. 
 
Està prohibit enganxar qualsevol tipus de rètol, cartell, full informatiu, o elements 
similars, al mobiliari urbà, contenidors d'escombraries, parets, tanques, façanes i 
propietats públiques i privades, en general, sense l’autorització expressa de 
l’Ajuntament o el propietari afectat. 
 
Aquesta prohibició no afecta a la propaganda electoral que durant les corresponents 
campanyes es podrà col·locar als llocs establerts per l'Ajuntament segons la normativa 
electoral general. 
 
L’Ajuntament habilitarà les cartelleres d'ús general necessàries per a l’exposició del 
material informatiu i publicitari. Les condicions de l’exposició d’informació a les 
cartelleres d’ús general són les següents: 
 
1. Resta expressament prohibida la col·locació d’informació comercial o publicitària 
vinculada a activitats amb ànim de lucre. 
 
2. El nombre màxim d’un mateix rètol a cada cartellera és de 2 per a mides inferiors a 
un DIN-A2 i 1 per a mides iguals o superiors. 
 
 
3. No es podran tapar o desenganxar els rètols d’activitats pendents de realització. 
 
4. El temps màxim d’exposició d’un mateix rètol és de 14 dies. 
 
5. Els rètols no es podran enganxar mitjançant cola o qualsevol altre producte que 
dificulti la reposició al seu estat original de la cartellera. 
 
Article 15. Festes en espais públics o privats que puguin ocasionar molèsties 
 
1. L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als 
espais públics, i fixarà 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. 
 
3. Requeriran també autorització municipal totes aquelles activitats (concerts, festes i 
anàlegs) que es desenvolupin en zones privades, comunitàries o particulars, i que 
puguin generar molèsties als veïns de l’entorn. 
 
 



Ajuntament de Llimiana 
 Pallars Jussà 

 

Plaça Major,                                Telf. 973 650 773                      ajuntament@llimiana.cat 

25639 LLIMIANA                                   689 176 102 

 

 
 

 
4. Les activitats seran autoritzades per l’Autoritat Municipal prèvia sol·licitud. En cap cas, 
mai podrà prevaler l’organització d’una acte social o festiu amb finalitats particulars 
sobre la bona convivència i els drets a dormir, descansar i l’accés al seu habitatge 
particular. Els límits d’horari i d’utilització de l’espai públic seran imposats des de 
l’Autoritat Municipal 
 
5. Caldrà presentar la sol·licitud d’autorització per cadascuna de les activitats que es 
proposin realitzar, amb una antelació mínima de 7 dies. En el cas d’incompliment de les 
condicions d’autorització de l’activitat per part del beneficiari, l’Ajuntament es reserva el 
dret de no concedir noves autoritzacions. 
 
Article 16. Elements tècnics en les edificacions 
 
De forma complementària al que regulen les Normes Subsidiàries de planejament 
urbanístic de Llimiana s'estableixen les següents normes sobre elements tècnics en les 
edificacions: 
 
1) Només s'admetran elements tècnics en les cobertes de les edificacions ( aparells 
d’aire condicionat, televisió, radio, parabòliques).En cas de petites antenes de 
comunicacions per  banda ampla es permetrà la seva instal·lació en el lloc que hi hagi 
bona recepció de senyal i sigui el lloc més discret possible. 
 
 
Article 17. Normes del servei de recollida de residus sòlids urbans 
 
1. La recollida ordinària s'efectuarà mitjançant contenidors adequats i selectius, 
distribuïts lògicament en les zones urbanes i amb autorització especial en els 
establiments que ho requereixin en zona no urbana. 
 
2. El servei en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de materials de construcció. 
residus industrials. 
 
3. Elements com, mobles, electrodomèstics vells i ensers domèstics, es deixaran a la 
zona habilitada, si la quantitat és gran s’haurà d’avisar prèviament a l’Ajuntament. 
 
4.  Els residus industrials, pintures, sulfats, bateries, olis usats, etcètera, s’hauran de 
portar a la Deixalleria Comarcal 
 
5. L'Ajuntament en coordinació amb les altres administracions competents, fomentarà 
que l'abocament de terres, runes o altres residus d'enderrocs i construccions es faci en 
els llocs que convingui a l'interès públic i de manera que no es malmeti el medi ambient. 
 
6. Els usuaris del servei estan obligats a dipositar els residus seleccionats com vidre, 
paper-cartró o altres envasos als contenidors corresponent senyalitzats respectivament 
amb els colors verd, blau o groc. La resta de residus domèstics s'abocarà als contenidors 
generals en bosses consistents i ben lligades. 
 
5. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus líquids o susceptibles 
de liquar-se. 
 
6. El Consell Comarcal del Pallars Jussà presta el servei de recollida de residus sòlids 
urbans i fixa la taxa.  
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7. Serà competència exclusiva del servei de recollida la determinació del nombre i 
ubicació dels contenidors, restant totalment prohibit el canvi de lloc per part de qualsevol 
usuari. 
 
8. Resta prohibit enganxar propaganda o anuncis als contenidors, essent responsable 
l'autor o distribuïdor de l'anunci. 
 
 
Article 18. Soroll provocat per animals domèstics 
 
La tinença d'animals domèstics obliga a l'adopció de les precaucions adequades per 
evitar molèsties als veïns. Per aquest motiu, des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, 
es prohibeix deixar als patis, terrasses, balcons o galeries, aus i animals que amb el 
seus sons pertorbin el descans o tranquil·litat dels veïns. Igualment, durant el dia hauran 
de ser retirats pels seus propietaris o responsables quan, de manera evident, ocasionen 
molèsties. 
 
 
Article 19. Altres molèsties dels animals de companyia 
 
1. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries 
per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel seu comportament. 
 
Als esmentats efectes, independentment de la legislació i normativa autonòmica 
establerta, la tinença d’animals domèstics queda subjecte per part dels propietaris o 
posseïdors a l’adopció de les mesures necessàries per tal d’evitar que constitueixin 
perills físics o sanitaris o generin molèsties als veïns i/o ciutadans derivades del seu 
soroll. 
 
2. Resta prohibit: 
 
a) Donar aliments als animals domèstics a la via pública. 
b) Deixar el gos lliure a la via pública, en parcs o jardins, sense vigilància d’un 
responsable. 
c) Embrutar amb deposicions dels animals els esmentats recintes. 
d) El manteniment dels animals sense alimentació o en condicions higièniques o 
sanitàries inadequades. 
e) La no vacunació antiràbica dels gossos de més de 6 mesos, si és obligatòria. 
f) L’enverinament d’animals en tot el terme municipal. 
 
 
CAPÍTOL III 

 
 

NORMES SOBRE CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES 
 

Article 20. Normes generals de circulació i estacionament de vehicles 
 
El trànsit de vianants i vehicles i la conducció i circulació de vehicles a motor en el terme 
de Llimiana s'ajustarà a les disposicions de la Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, normativa que la desenvolupi o substitueixi i al Codi 
de Circulació, mentre continuï en vigor, sens perjudici de la regulació que  
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complementàriament pugui establir l'Ajuntament fent ús de les autoritzacions legals 
vigents. 
 
Article 21. Competències municipals en circulació 
 
Correspon a l'Ajuntament: 
 
a) L'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de titularitat municipal, així com la 
seva vigilància, i mitjançant agents propis o d'altres administracions previ requeriment, 
la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la seva sanció quan no 
estigui expressament atribuïda a una altra administració. 
 
b) La regulació, mitjançant ordenances i disposicions de caràcter general, dels 
aprofitaments de les vies urbanes que tinguin per objecte fer compatible l'equitativa 
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit 
rodat i l'ús dels carrers per part dels vianants. 
c) La senyalització i direcció del trànsit i l'estacionament dins el casc urbà. 
 
 
Article 22. Estacionament de vehicles 
 
1. Queda absolutament prohibit l’estacionament en les següents circumstàncies: 
 
a) En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents. 
b) En aquells llocs on es destorbi la circulació. 
c) On s’obligui als altres conductors a fer maniobres. 
d) En doble fila. 
e) En plena calçada. 
f) En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d’una columna de 
vehicles, d’amplada màxima autoritzada. 
g) En condicions que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats 
reglamentàriament. 
h) Als espais de calçada destinats al pas de vianants. 
i) A les zones reservades a activitats autoritzades, prèvia informació que es farà amb 
tres dies d’avanç, llevat casos de justificada urgència. 
j) Davant de les portes de les cases. 
 
Article 23. Vehicles abandonats 
 
Sense perjudici del que disposi la legislació específica, es podrà considerar que un 
vehicle està abandonat quan concorrin les següents circumstàncies: 
 
1. Que romangui a la via pública en el mateix indret de forma continuada durant més de 
dos mesos. 
 
2. Que presenti desperfectes o un estat que permeti presumir racionalment una situació 
d’abandó o impossibilitat de circular pels seus mitjans. 
 
Els vehicles abandonats seran retirats i les despeses corresponents seran a càrrec del 
titular. La retirada del vehicle presumiblement abandonat, però correctament estacionat, 
necessitarà el previ requeriment al seu titular. 
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En tot cas, la retirada del vehicle es notificarà al seu titular amb advertiment de que, 
transcorreguts 30 dies sense retirar-lo, es procedirà a l’execució de les despeses de 
dipòsit per via de constrenyiment administratiu. 
 
Article 24. Circulació i estacionament en el cas antic de Llimiana 
 
En el casc antic de Llimiana, amb motiu d’algun acte o actuació podrà ser restringida la 
circulació i no permetre l’estacionament de vehicles de tracció mecànica. Si és dona el 
cas l’Ajuntament informarà i farà difusió del motiu i durada de les restriccions. 

 
 

CAPÍTOL IV 
 
RÈGIM SANCIONADOR 

 
 
Article 25. Concepte d'infracció 
 
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que 
representin vulneració dels seus preceptes. 
 
 
Article 26. Responsabilitat 
 
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les 
cometin a títol d’autors o coautors. 
 
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls 
atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 
 
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva 
prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les 
persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la 
persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual, actuï l’autor material 
de la infracció. 
 
Article 27. Classificació de les infraccions i la seva sanció 
 
Les infraccions administratives d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i 
molt greu. 
Aquesta classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la 
deguda adequació als fets, i es tindran en compte per això els següents criteris 
d’aplicació: 
 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa. 
d) La transcendència social. 
 
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa 
i s’imposaran d’acord amb la següent escala: 
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- Infraccions lleus: de 30,00 € fins a 90,00 €. 
- Infraccions greus: de 90,00 € fins a 150,00. 
- Infraccions molt greus: de 150,00 € fins a 300,00 € 
 
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició 
de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i 
perjudicis causats pels fets sancionats. 
 
Article 28. Prescripció i caducitat 
 
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de dos anys 
i les lleus al cap de sis mesos. 
 
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s’hagués 
comès. 
 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys; les 
imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap 
d’un any. 
 
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués 
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 
 
 
Si transcorreguts sis mesos de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués 
resolució expressa i definitiva s’iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de 
l’expedient i l’arxiu de les actuacions. 
 
Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués paralitzat per 
alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció 
penal. 
 
Article 29. Mesures cautelars 
 
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant 
resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin 
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes 
de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals. En aquest sentit podrà 
acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada 
d’objectes, materials, utensilis o productes amb que s’estigués generant o s’hagués 
generat la infracció. 
Aquestes mesures les podrà adoptar un cop formulada la preceptiva denúncia i hauran 
de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el procediment. 
 
Article 30. Competència i procediment 
 
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta 
Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb 
les sancions correspon a l’alcalde, que la pot delegar als membres de la corporació 
mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general. 
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La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi 
en la resolució d’incoació. 
 
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es podrà 
acumular l’exigència, si s’escau, a l’infractor de la reposició al seu estat originari de la 
situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la 
indemnització pels danys i perjudicis causats al domini públic, als edificis municipals, 
l’arbrat i el mobiliari urbà. 
 
La indemnització per danys i perjudicis causats es determinarà, si no s’acumulés, en un 
procediment complementari, amb audiència del responsable. 
 
En tots els casos serviran de base per a la determinació les valoracions realitzades pels 
Serveis tècnics municipals. 
 
Les resolucions administratives donaran lloc segons els supòsits, a l’execució 
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la 
via judicial corresponent. 
 
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no 
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre 
pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la 
seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial. 
 
Article 31. Terminació convencional 
 
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la multa podrà 
convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de la indemnització per 
danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà de la titularitat 
municipal, per la realització física dels treballs que requereixi la reparació del dany i la 
recuperació del seu aspecte anterior. 
 
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament i les 
quanties de les multes podran reduir-se. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança Fiscal, que consta de 31 articles, i una Disposició Final,  va ser 
aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2021, 
i entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província, i serà d’aplicació a partir de la seva publicació, i romandrà en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expressa 
 
L’Alcalde. Josep Terré Escola 
Llimiana, 16 de desembre de 2021. 
                                                                                         
 

 

 


