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Ordenança fiscal : 19 
 

BON GOVERN I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
 

Capítol 

 
Drets i deures de la població municipal 

 
Article 1r.- 

A tots els veïns del terme se’ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels 
serveis municipals i en general, dels beneficis que els atribueixin les 
disposicions vigents, segons les normes que els estableixin i regulin. 
 
Article 2n.- 

Tots els habitants del terme tenen dret: 
a) A la protecció de la seva persona i béns. 
b) A dirigir instàncies i peticions a l’Autoritat i Corporació Local, en 

assumptes de competència de les mateixes. 
 
Article 3r.- 

Tots els habitants i fins i tot els forasters que tinguin béns en el terme, 
estan obligats: 
 

1r. A complir les obligacions que els hi afectin contingudes en aquestes 
Ordenances i en els Bans que publiqui l’Alcaldia. 

 
2n. A facilitar a l’Administració informes, estadístiques i altres actes 
d’investigació sols en la forma i casos previstos per la Llei, o per 
disposicions dictades en virtut de la mateixa. 

 
3r. A comparèixer davant l’Autoritat Municipal quan siguin citades en 
virtut de disposició legal o reglamentària que així ho estableixi, indicant-
se en la citació l’objecte de la compareixença. 

 
4t. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els hi afectin i 
a complir les altres prestacions i càrregues establertes per les lleis i 
disposicions. 

 
5è. A complir amb puntualitat tot allò que imposi la Llei respecte al Padró 
Municipal. 

 
Article 4t.- 
  
 Pel que fa a l’Administració econòmica local i al règim de dret i 
obligacions que d’ella emana per als residents, els propietaris absents tindran 
l’obligació de comunicar a l’Alcaldia el nom de la persona que els representa i a 
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la manca de tal comunicació, seran considerades com a representants dels 
propietaris per les finques que llaurin, ocupin o administrin: 
 

1r. Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris 
forasters. 
2n. En defecte dels anteriors, els masovers, arrendataris o parcers de les 
finques rústiques i els llogaters de les finques urbanes. 

 
Article 5è.- 
 
 1r. L’ajuntament  facilitarà l’assistència mèdico-farmacètuica a les 
famílies pobres residents al terme municipal, segons les disposicions vigents, 
sempre que no tinguin dret als beneficis d’assistència sanitària de la Seguretat 
Social i cobrin pensions o rendes inferiors al salari mínim interprofessional. 

2n. La Corporació Municipal i les seves autoritats, dins els límits de la 
seva competència i dels mitjans al seu abast atendran i auxiliaran les persones 
desvalgudes que visquin permanentment al terme municipal. 

3r. En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia, 
catàstrofe, guerra, trastorns d’ordre públic o desgràcia pública, l’Alcalde i els 
seu agents, podran requerir l’ajut i col·laboració dels habitants del terme 
municipal. 
 
Article 6è.- 
 
 1r. Queda prohibida la mendicitat pública. 

 
 

Capítol II 
 
Actes de desordre i vandalisme en vies públiques i recintes municipals. 
 

Article 7è.- 
 
1r- Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, 
baralles i túmuls; proferir crits, blasfèmies i paraules grolleres, exhibir-se amb 
indumentària que ofengui greument la decència pública, molestar als veïns amb 
sorolls o amb emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o simplement 
molestos. 
 
2n- Llevat de casos especials no es consideraran com a molestes les 
emanacions de fums procedents del natural ús de les xemeneies de les 
vivendes; en el seu cas s’hauran de dotar, inexcusablement, dels elements 
correctors necessaris per a evitar molèsties al veïnat. 
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Article 8è.- 
 
1r.-L’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus i instruments musicals, s’haurà 
de moderar, per a evitar molèsties innecessàries al veïnat, singularment en les 
hores destinades al descans nocturn. 
 
2n.- Les excepcions per raó de festes populars seran autoritzades per 
l’Alcaldia, que podrà fixar i limitar l’horari de les celebracions. 
 
3r.- Aquesta mateixa autorització prèvia, i si s’escau, la del Delegat de 
Governació de la Generalitat, es requerirà per a la celebració de balls i festes a 
la via pública. 
 
Article 9è.- 
 
 Queda prohibit: 
 
1r. Fer burles o objecte de maltractament a les persones que es trobin a la 
localitat, especialment si es tracta de persones incapacitades física o 
psíquicament. 
 
2n.- Hostilitzar i maltractar els animals. 
 
3r. Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultiu i jardins, tant 
públics com privats. 
 
4t.- Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, 
closes o parets divisòries, els bancs i fonts públiques, faroles d’enllumenat, 
papereres i contenidors de deixalles, conduccions d’aigües i en general tots els 
béns i serveis que siguin d’interès públic o privat. 
 
5è.- Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades, 
processons i actes religiosos, així com causar molèsties als seus assistents. 
 
6è.- Disparar coets, petards, i en general, focs artificials, sense prendre les 
degudes precaucions per a evitar accidents i molèsties a les persones o danys 
a les coses. 
  
Article 10è.- 
 
Queda prohibit raspar, gravar, empastifar, escriure o dibuixar a les parets, 
façanes i portes dels edificis, plaques de retolació dels carrers i numeració dels 
edificis, senyals de circulació i els Bans de les Autoritats col·locats a la via 
pública, llançar escombraries, papers, etc., a la via pública fora de les 
papereres instal·lades a l’efecte. 
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Article 11è.- 
 
Queda prohibit: 
 
1r.- Ajeure’s en bancs, jardins, voreres, places i vies públiques. 
 
2r.- Rentar-se, banyar-se, rentar roba, animals o  enterbolir les aigües de les 
fonts públiques així com alterar-ne la sortida d’aigua. 
  
3r.- Efectuar jocs que pertorbin l’ordre o causin molèsties, llançar pots, brutícia i 
altres objectes a l’interior dels recintes esportius. 
 
4t.- Causar molèsties, baralles, incidents en els recintes municipals així com 
faltar o no obeir les normes donades pels encarregats de dits recintes 
municipals. 
 
5è.- Treure vasos, ampolles fora dels locals públics, trencar els mateixos o 
altres objectes que embrutin les vies públiques. 
 
Article 12è.- 
 
Queda prohibit establir barraques o cabanes en aquest terme municipal. 
 
Article 13è.- 
 
Queda prohibit qualsevol acte de vandalisme en general que no estigui inclòs 
en aquestes ordenances. 
 

Capítol III 
 
Neteja de les Vies públiques. 

 
Article 14è.- 
 
Queda prohibit espolsar estores, catifes, robes o altres efectes d’índole 
personal des dels balcons, finestres i portals, així com penjar roba per eixugar, 
sempre que aquesta desprengui aigua amb les conseqüents molèsties pels 
veïns i vianants. 
 
Article 15è.- 
 
Queda prohibit cremar objectes i deixalles a la via pública. 
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Article 16è.- 
 
Queda prohibit regar les plantes fora de l’horari nocturn, evitant en tot moment 
molèsties a veïns i vianants. 
 
Article 17è.- 
 
Queda prohibit llançar i enganxar propaganda i publicitat, sense la 
corresponent autorització municipal, donat aquest cas s’haurà de col·locar en 
els llocs destinats a ella i  que no embruti les vies públiques. Queda 
especialment prohibit enganxar propaganda i publicitat als arbres, faroles, 
contenidors i mobiliari urbà. 
 
Article 18è.- 
 
La recollida ordinària d’escombraries  s’efectuarà mitjançant contenidors 
adequats i selectius, distribuïts en les zones urbanes, en els llocs idonis per 
realitzar la recollida i assenyalats per l’administració competent. 
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. 
 
S’estableix amb caràcter obligatori el Servei de Recollida d’Escombraries, 
segons l’Ordenança en vigor de l’Ajuntament, dipositant les mateixes en els 
contenidors metàl·lics dins de bosses de plàstic, destinades exclusivament a 
aquests usos.  
Els usuaris del servei estan obligats a dipositar els residus seleccionats com 
vidre, paper-cartró o altre envasos als contenidors corresponents senyalitzats 
respectivament amb els colors verd, blau o groc. 
 
Queda prohibit dipositar en els contenidors matèries no relacionades amb les 
escombraries, concretament: terres, runes, restes de materials de construcció, 
restes de jardineria,  mobles o electrodomèstics vells ni residus industrials. 
  
Article 19è.-  
 
S’estableix amb caràcter general l’obligació del veïnatge a netejar les voravies 
i/o carrer després d’una nevada en el tram que ocupin les respectives cases o 
locals. 
 
Article 20è.- 
 
Es prohibeix netejar vehicles a la via pública, abocar aigües residuals, 
abandonar animals morts o altres despulles, dipositar escombraries, deixalles i 
residus que pertorbin la neteja o causin molèsties a les persones o trànsit rodat. 
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Els càmpings seran responsables de la crema i neteja de les seves restes 
orgàniques. 
 
És prohibit llençar runes o altres residus d’enderrocs i construccions en 
qualsevol lloc del municipi sense l’autorització pertinent i les despeses de 
reordenació aniran a càrrec del sol.licitant. 
 
 

Capítol IV 
 
Obres y ocupació de la via pública. 
 
 
Article 21è.- 
 
La realització de qualsevol tipus d’obra, així com l’ocupació temporal de les vies 
públiques, es durà a terme prèvia llicència i pagament dels drets establerts. 
 
Article 22è.- 
 
No es podrà realitzar l’obertura de  rases, ni sondatges a la via publica sense 
l’autorització prèvia i abonament dels drets de llicencia establerts i constitució 
d’una fiança per a respondre de l’import de les obres de reparació que sigui 
necessàries. 
 
Article 23è.- 
 
Els qui executin obres d’explanació, construcció o millora d’edificis, no podran, 
encara transitòriament, excepte circumstàncies molt justificatives, envair la via 
pública amb materials i enderrocs, procedint a recollir-los i dipositar-los uns i 
altres al recinte en el qual s’efectuen les obres. La responsabilitat que produeixi 
la infracció d’aquesta norma, s’exigirà a l’empresa que realitza les obres i 
subsidiàriament a la persona per la qual s’efectuen. 
 
Article 24è.- 
 
Quan es tracti de l’ús privatiu permanent de la via pública es requerirà 
concessió administrativa, que es tramitarà d’acord amb les normes i 
disposicions legals. 
 
Article 25è.- 
 
Els materials o efectes de qualsevol classe que autoritzats circumstancialment 
siguin dipositats a la via pública,  es col·locaran de tal forma que no impedeixi 
el trànsit per la mateixa, i requeriran de nit la instal·lació d’enllumenat vermell, 
suficientment visible i adequat per a prevenir accidents. 
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 Aquesta mateixa preocupació s’exigirà respecte a les tanques 
bastimentades que ocupin part de la via pública. Quan en aquesta última 
estiguessin obertes rases o sondatges, l’empresari de les obres haurà, sota la 
seva responsabilitat, d’adoptar les precaucions necessàries per evitar accidents 
i a l’efecte delimitarà amb cinta, cordes o tanques del recinte, col·locarà cartells 
de prevenció adequats i de nit enllumenat de les obres amb faroles vermelles. 
La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres serà 
subsidiàriament responsable en casos d’accidents causats per omissió 
d’aquelles prevencions. 
 
Article 26è.-  
 
1r.- L’ocupació de la via pública, amb taules, cadires, paravents, testos, 
paradetes o altres elements anàlegs precisarà d’autorització municipal que 
s’atorgarà discrecionalment tenint en compte les necessitats del trànsit i el lloc 
on es projectin sempre que no impedeixin o dificultin el trànsit peatonal. 
 
2n.- Es precisarà igualment permís pera la instal·lació de quioscos o llocs fixos 
de venda, i les concessions que a l’efecte s’atorguin s’entendran sempre a 
precari, sense dret a cap indemnització pel cas en què sigui retirada la 
concessió abans del temps previst per raons urbanístiques o de circulació. 
 
3r.- Les infraccions lleus de l’ordenança reguladora de la venda ambulant se 
sancionarà d’acord amb la quantia assignada a les del present article. 
 
  

Capítol V 

 
Animals domèstics. 

 
Article 27è.- 
 
1r.- La tinença de gossos i altres animals domèstics en vivendes urbanes 
estarà absolutament condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del 
seu allotjament, a l’absència de riscs en l’aspecte sanitari i a  l’existència o no 
d’incomoditats i molèsties pels veïns. 
 
2n.- Els posseïdors d’animals de companyia que ho siguin per a qualsevol títol, 
els han de censar en el cens Municipal corresponent, dins el termini màxim 
d’un mes comptat a partir de al data de naixement o adquisició de l’animal, 
tanmateix, estan obligades a notificar a l’ajuntament en el qual estigui censat 
l’animal, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de les dades que figurin 
en el cens, inclosa la mort de l’animal. 
 
Article 28è.- 
 
 Els animals de propietat privada que circulin per la via pública hauran 
d’anar acompanyats per persones que els portin i vigilin. 
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Article 29è.- 
 
 Quan es tracta de gossos, els mateixos no podran transitar si no es 
troben degudament vacunats contra la ràbia, acreditant-se aquesta amb la 
corresponent xapa que haurà de dur al collar,  així com el propietari de l’animal 
haurà d’estar en possessió del certificat de vacunació  que li haurà estès per 
l’autoritat sanitària corresponent, i el corresponent distintiu d’haver estat inscrit 
en el cens d’aquest Ajuntament. 
 
 
Article 30è.- 
 
 Es considerarà gos vagabund el que no tingui amo conegut, o aquell que 
circuli sense ser conduït per una persona en poblacions o vies públiques. 
 
Els gossos vagabunds  i els que sense ser-ho, circulin per la població i vies 
interurbanes desprovistos de collar amb la xapa numerada de matrícula, seran 
recollits pels serveis autoritzats els qui fixaran les condicions de dipòsit. 
 
 
 Article 31è.- 
 
 Queda expressament prohibida l’entrada de gossos i animals domèstics 
en locals d’espectacles públics, esportius i culturals. 
 
Article 32è.- 
 

Les persones que condueixen gossos dins la població per les vies 
públiques, jardins i passeigs i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit 
de vianants, seran responsables de la recollida i neteja de les deposicions 
fecals dels seus animals de companyia. 
 
Article 33è.- 
 
Els gossos que hagin mossegat a una persona seran retinguts en el domicili del 
seu propietari i es mantindran en observació veterinària durant el termini 
reglamentari. 
 

Capítol VI 
 
Conservació de la propietat urbana. 
 
Article 34è.- 
 
1r.- La propietat d’edificis o habitatges haurà de mantenir l’aspecte digne de 
façanes , balcons, xemeneies i altres elements exteriors de la construcció. 
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Sense perjudici de la normativa urbanística vigent, l’Alcaldia podrà requerir, i en 
el seu cas sancionar, les actuacions de dignificació adients. 
 
2n.- Els propietaris de terrenys urbans hauran de netejar i conservar la seva 
propietat amb caràcter periòdic, en el cas que no ho facin l’Ajuntament pendrà 
les mesures oportunes. 
  
3r. S’evitarà el desguàs de les canaleres pluvials a la xarxa de clavegueram, 
sempre en la mesura que sigui possible. 
 
4t.- Les conduccions de fums s’hauran d’instal·lar a l’interior de l’immoble. Els 
fums molestos i contaminats s’hauran de conduir de manera adient. 
 

Capítol VII 
 
Bicicletes, motos i ciclomotors. 
 
Article 35è.- 
 
1r.- Les bicicletes i ciclomotors hauran de dur una placa en la qual figurarà el 
nom de la població i un número, previ pagament dels drets corresponents. 
 
2n.- Queda prohibida la circulació de motos i ciclomotors sense silenciador. 
 

Capítol VIII 
 

Normes sobre estacionament de vehicles. 
 
Article 36è.- 
 
És prohibeix l’estacionament  en la via pública, durant dos dies consecutius, de 
qualsevol tipus de caravana o  similar, sigui amb habitatge, espectacle, fira o 
qualsevol altre, llevat que s’estableixi un lloc habilitat a tal efecte. 
 
Article 37è.- 
 
Queda absolutament prohibit l’estacionament  en les següents circumstàncies: 

1r. En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents. 
2n. En aquells llocs on es destorbi la circulació. 
3r. On s’obligui als altres conductors a fer maniobres, 
4t. En doble fila. 
5è. En plena calçada. 
6è. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d’una 

columna de vehicles. 
7è. Als espais de calçada destinats al pas de vianants. 
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Capítol IX 
Règim sancionador 
 
Article 38è.- 
 
38.1.-  
 
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte 
d’aquesta ordenança i per a la imposició de sancions, correspon a l’alcalde i 
s’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat establert per els articles 1 i 
18 del Decret 278/93 de 9 de novembre pel qual s’aprova el Reglament sobre 
el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya, i l’article 23 del RD 1398/93 de 4 d’agost pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora. 
 
38.2 
 
En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, la reiteració o 
reincidència en la comissió d’infraccions. Hi ha reincidència  si en el moment de 
cometre’s la infracció no ha transcorregut un any des de la imposició per 
resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de la mateixa 
qualificació. Si s’hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot 
incrementar fins al doble de l’import de la sanció corresponent a  la infracció 
comesa. 
 
38.3 
 
Les resolució 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. 
 
Disposició final.- 
 
La present Ordenança Municipal consta de nou capítols i trenta-vuit articles, 
amb l’annex quadre de sancions. 
 
Aquesta Ordenança Municipal entrarà en vigor, des que sigui publicada al BOP 
i serà d’aplicació a tot el terme Municipal i afectarà a tots el veïns i persones 
que hi transitin. 
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ANNEX 

 
Quadre de sancions 
 
Article 3r.-  
 
Apartat 1.- 30,05€  
Apartat 2.- 12,02€ 
Apartat 3.- 18,03€ 
Apartat 4.- 30,05€ 
Apartat 5.-  18,03€ 
Article 4t.- 12,02€ 
Article 5è.- Apartat 3.- 30,05€ 
 
Article 7è.-Apartat 1.- 30,05€ 
Apartat 2.- 30,05€ 
 
Article 8è.- Apartat 1.- 30,05€ 
Apartat 2.-  30,05€ 
Apartat 3.- 30,05€  
 
Article 9è.-Apartat 1.-  30,05€ 
Apartat 2.- 30,05€ 
Apartat 3.- 30,05€ 
Apartat 4.- 30,05€ 
Apartat 5.- 30,05€ 
Apartat 6.- 30,05€ 
Apartat 7.- 30,05€ 
 
Article  10è.- 30,05€ 
 
Article  11è.- Apartat 1.- 12,02€ 
 
Apartat 2.- 18,63€ 
Apartat 3.- 30,05€ 
Apartat 4.- 30,05€ 
Apartat 5.- 30,05€ 
 
Article 12è.- 12,02€ 
Article 13è.- 30,05€ 
Article 14è.- 18,63€ 
Article 15è.- 18,63€ 
Article 16è.- 18,63€ 
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Article 17è.- 18,63€  
Article 18è.- 30,05€  
Article 19è.- 18,63€  
Article 20è.- 18,63€ 
Article 21è.- 30,05€ 
Article 22è.- 30,05€ 
Article 23è.- 30,05€ 
Article 24è.- 30,05€ 
Article 25è.- 30,05€ 
Article 26è.- 30,05€  
Article 27è.- 30,05€  
Article 28è.- 30,05€  
Article 29è.- 30,05€  
Article 30è.- 30,05€  
Article 31è.- 30,05€ 
Article 32è.- 30,05€  
Article 33è.- 30,05€  
Article 34è.- 30,05€  
Article 35è.- 30,05€  
Article 36è.- 30,05€ 
Article 37è.- 30,05€ 
 
 
 
Disposició final.- 

Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que no 
sigui modificat, o derogat tàcita o expressament.  
 
 
El Ple de la Corporació d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària de data 7 
d’octubre de 2004, va prendre per majoria legalment exigible, l´acord d´aprovar 
inicialment el l’ordenança núm. 19 de  “Bon govern i convivència ciutadana” 

 
Havent finalitzat el termini d'exposició al públic (BOP núm. 144 de 13 de 
novembre de 2004), havent-se presentat una al.legació durant el termini 
d’aprovació inicial i resolta pel Plenari de la Corporació municipal en sessió de 
data 26.1.2005, l’ordenança núm. 19 es considera aprovada de forma definitiva 
(BOP núm. 24 de 17 de febrer de 2005), procedint-se a la publicació íntegra del 
text tal i com disposa allò establert a l'article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
VIST I PLAU     LA SECRETÀRIA,     
L’ALCALDE 

 
 

Llorenç Sánchez Abrié   Carme Fité Mentuy 
 



AJUNTAMENT      Camí Comunidor 

           DE       25570 RIBERA DE CARDÓS 

VALL DE CARDÓS     Tfn./fax: 973.623122 
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