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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La naturalesa jurídica de les ordenances i dels reglaments és que són 
disposicions de caràcter general, derivades de la potestat reglamentària i 
d’autoorganització que els articles 4.1 a) LBRL i 4.1a) del ROF atribueix als ens 
locals. 
 
Si bé és cert que el municipi d’Olius té una història mil·lenària i que fins avui no 
ha estat necessari la redacció de cap normativa reguladora d’algunes activitats, 
la realitat actual, aconsella una ordenança de convivència pel nostre municipi.  
 
Aquesta ordenança té per objecte regular temes que ens són propis i coneguts 
per tots, per tal de facilitar una bona convivència ciutadana, responent a un únic 
criteri, el sentit comú, en els temes següents: 
Regular un bon ús de la via pública 
Ciutadania  
Medi ambient 
 
El sentit comú i el comportament cívic duen a complir de forma natural tot el 
que aquí es diu. Per a la gran majoria de nosaltres, aquesta normativa serà una 
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expressió de normalitat i naturalitat. Però hi ha una minoria per la qual haurem 
de vetllar per tal que en facin compliment, fent-los entendre que d’aquesta 
manera tots hi guanyem. 
 
La redacció d’aquestes normes té com a filosofia fer prevaler, per sobre de 
qualsevol altre aspecte, el benestar de les persones y la qualitat de vida del 
conjunt dels veïns del municipi, i alhora, vol intentar acotar les accions o 
actituds que de forma voluntària o involuntària, posin en qüestió aquest principi. 
 
Els veïns hauran de preocupar-se de fer complir les normes finalment decidides 
a familiars i convidats. 
 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Aquestes normes són d’obligat compliment, per a propietaris i visitants i es 
convida a fer-ne la màxima difusió. 
 
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a una amonestació per escrit per 
part l’Ajuntament, les amonestacions reiterades podran donar lloc a sancions. 
 
Les sancions són regulades per llei: 
. Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 
. Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Tots els veïns tenen dret a transmetre els seus suggeriments, queixes i 
observacions a través de la “bústia ciutadana”, telèfon o correu electrònic, 
identificant-se en qualsevol cas. 
 
 
ÚS GENERAL DE LA VIA PÚBLICA  
 
Article 1. Definició de via pública 
Es defineix com via pública en el sentit més ampli de la paraula, els espais de 
domini i ús públic, destinats a possibilitar el moviment de vianants, vehicles i 
mitjans de transport, així com la permanència o estada de vianants i 
l’estacionament de vehicles en els espais esmentats.  
 
Article 2. Categories de via pública 
Dins de la via pública es distingeixen les següents categories:  
a) Xarxa viària, constituïda per aquells espais de la via pública dedicats a la 
circulació de persones i vehicles i a l’estacionament d’aquests, així com els 
seus elements funcionals. (Carrers, voreres i llocs per estacionar) 
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b) Àrea d’estada, constituïda per aquells espais públics lliures d’edificació, 
adjacents a la xarxa viària, i que la seva funció principal és facilitar la 
permanència temporal dels vianants a la via pública, constituint elements 
qualificadors de l’espai urbà per dotar al mateix de majors oportunitats de 
relació i intercanvi social. (Places, jardins, zones de vianants, i d’altres espais 
reservats als vianants). 
c) Plataforma reservada, constituïda per aquelles bandes que, pertanyent a la 
via pública, són destinades a ser utilitzades per un determinat mitjà de transport 
o tipus de vehicle (Carril bus i/o taxi, carril bici, tramvia, etc.). 
 
 
Article 3. Ocupació de via pública  

 Qualsevol ocupació de via que no sigui càrrega i descàrrega, s’ha de 
sol·licitar el corresponent permís a l’Ajuntament, el qual l’ha d’autoritzar 
expressament, independentment de les taxes que siguin d’aplicació. 

 No és permès utilitzar la via pública com a àrea de muntatge, pintat, 
emmagatzematge o de qualsevol activitat industrial o particular. 

 Per totes les activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, 
qualsevol que sigui el lloc en el qual es desenvolupin, sense perjudici de les 
llicències o autoritzacions que en cada cas siguin preceptives, s’exigeix als 
titulars de l’activitat que adoptin les mesures adequades per tal d’evitar-ho, així 
com, de netejar la part de la via pública i elements estructurals que puguin 
haver afectat i retirar-ne les substàncies o els materials residuals. 

 No és permès ocupar la via pública de manera que es destorbi o 
obstaculitzi la lliure circulació de vianants o vehicles, o que pugui ocasionar 
danys a persones o d’altres elements de la via pública. 

- Invasió de les voreres amb elements que en limitin l’amplada d’aquestes. 
Arbres, separacions vegetals, elements estructurals, vehicles, etc. 

- Aparcament de vehicles en voreres. 

 L’accés de camions de certa grandària, camions de mudances, obres, 
etc. es comunicarà amb antelació als veïns als que puguin originar molèsties.  

 Es podrà tallar el trànsit del carrer si l’activitat de càrrega o descàrrega 
és incompatible amb aquest, comunicant-ho prèviament a l’Ajuntament, 
senyalitzant el tall a l’inici de carrer, i permetent el pas únicament als veïns de 
la zona. A més el propietari demandant del servei prestat pel camió haurà de 
vigilar que aquest no causi danys a elements urbans, tant públics com privats. 

 Recau en el propietari de la parcel·la corresponent els danys causats a 
la via pública (vorera, carrer, galeria de serveis, etc) de les arrels i peus 
d’arbres i arbustos que envaeixin l’espai públic. 
 
 
Article 4. Mesures relatives a la circulació de vehicles 

 Es recorda a tots els veïns que s’ha respectar la velocitat màxima en tot 
el nucli urbà, d’acord amb les normes de trànsit en zones residencials, posant-
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hi especial atenció en els passos de vianants, parades de bus, zones d’esbarjo 
i esportives, etc. 

 Es limita l’ús de vehicles a motor amb finalitats lúdiques en zona urbana, 
principalment en aquells casos en què la sonoritat sigui netament major que la 
d’un automòbil (quads, motocicletes amb tub d’escapament manipulat, etc.). En 
tot cas circularan a una velocitat adequada per tal de no generar un soroll 
excessiu. 
 
 
Article 5. Mesures relatives a l’estacionament 

 L’Ajuntament senyalitzarà l'aparcament de les zones conflictives. 

 No és permès estacionar aquells vehicles que, per mal estat de 
conservació, aboquin fluids (combustible, lubricants, o d’altres), ja que, poden 
ser inflamables i embruten la via. 

 L'Ajuntament regularà l'estacionament de vehicles de grans dimensions 
en els llocs més adients. 

 Els propietaris dels vehicles que romanen estacionats per un període 
superior a 30 dies seran requerits per l’ajuntament per retirar-los de la via o 
espais públics. No obstant l’ajuntament endegarà les accions legals per 
treure’ls del lloc on estiguin estacionats. 
 
 
Article 6. Neteja de la via pública i bon ús dels elements estructurals 

 Els titulars d’establiments i d’activitats autoritzades a la via pública (fixes 
o no), com ara bars, cafès, quioscs, llocs de venda i activitats similars, estan 
obligats a mantenir en condicions adequades de neteja, tant les pròpies 
instal·lacions com l’espai urbà que utilitzin. 

 Cal respectar escrupolosament les zones d’esbarjo infantil i esportives. 
S’hi prohibeix, per raons òbvies d’higiene i seguretat dels nens: 

- L’accés d’animals. 

- Llençar burilles, restes de fruits secs, menjars o líquids de qualsevol 
mena. 
-          S’evitarà l’ús d’envasos o recipients de vidre en aquesta àrea per evitar 
possibles lesions. 

 També, queda prohibit tot ús inadequat de les zones d’esbarjo infantil i 
esportives que pugui implicar-ne la degradació. Els càrrecs derivats de 
l’incompliment d’aquesta norma afectarà a aquell que la infringeixi, i si és 
menor, respondran d’ella els pares o tutors. 

 Es respectaran les zones enjardinades i el mobiliari urbà. 

 Es prestarà atenció al bon ús dels contenidors de brossa, tenint cura de 
tancar-los per tal d’evitar l’accés d’animals, olors, dispersió de la brossa o 
trencament de les tapes en cas de vent. 
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NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
Article 7. Sorolls 

 S’evitarà tota activitat que pugui generar soroll i pugui resultar molesta, 
entre les 22:00 hores i les 8:00 hores del matí del dia següent, en dies 
laborables, i entre les 00:00 y les 10:00 hores del matí en festius. 

 Fora de l’esmentat horari, només es podran realitzar aquelles activitats 
que hagin estat autoritzades per l’Ajuntament. 
 
 
Article 8. Animals domèstics 

 La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i 
molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i 
espais públics i al medi natural en general, de conformitat amb la legislació civil 
aplicable. 
 

 Tots els animals domèstics i especialment les mascotes, gossos, gats, 
fures i d’altres espècies susceptibles de control, hauran d’estar censats al 
registre de l’ajuntament i hauran de tenir les autoritzacions, assegurances i 
revisions veterinàries corresponents així com la implementació del xip 
d’identificació corresponent si s’escau.  
 

 Els propietaris d’animals que pernoctin en l’exterior de les vivendes són 
els responsables de que aquests no destorbin el descans dels veïns, i hauran 
de posar en pràctica mesures correctives en cas de rebre queixes dels 
mateixos. En cas que no siguin ateses les queixes, l’Ajuntament empararà els 
veïns molestats, d’acord amb el procediment citat en aquestes normes. 
 

 Qualsevol deposició a la via pública d’un animal de companyia, serà 
responsabilitat del seu propietari, essent l’encarregat de retirar-la. 
 

 No es permès, el passeig d’animals domèstics per realitzar les seves 
necessitats fisiològiques en jardins, zones d’esbarjo, zones esportives ni a la 
via pública. 
 

 No és permès el passeig d’animals domèstics si no van lligats i sota el 
control dels seus propietaris. En cas de gossos de races declarades perilloses 
hauran d’anar amb morrió. 
 

 Tots els animals domèstics i especialment les mascotes, gossos, gats, 
fures i d’altres espècies susceptibles de control. Hauran d’estar censats al 
registre de l’ajuntament i hauran de tenir les autoritzacions i revisions 
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veterinàries corresponents així com la implementació del xip corresponent si 
s’escau. 
 
 
Article 9. Recollida d’escombraries 

 Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de 
productes en estat sòlid, líquid o gasós.  

 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. Les papereres no s’utilitzaran per deixar-hi 
escombraries o deixalles a l’engròs. 

 Les deixalles s'hauran de dipositar per a la seva recollida en bosses de 
plàstic tancades als contenidors situats en punts estratègics del municipi. 

 Queda prohibit deixar escombraries, cartons o altres embolcalls i 
qualsevol altre tipus de deixalla, fora dels contenidors destinats a la seva 
recollida, a excepció del punt següent. 

 Les restes vegetals procedents de neteja i manteniment de jardins es 
dipositaran en els llocs habilitats per l’Ajuntament. 

 Queda prohibit escampar i llençar fullets a la via pública sense 
autorització municipal. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l'Alcaldia, 
de conformitat amb allò que disposa l'article 21.1 .n) de la Llei 7 /1985, de 2 d' 
abril, reguladora de les bases del règim local, sens perjudici de les facultats de 
delegació en un regidor o regidora. 
 
El Decret 278/1993 de 9 de novembre, és d'aplicació supletòria dels ens locals 
de Catalunya en defecte total o parcial dels procediments sancionadors 
específics previstos  
en l'ordenament sectorial o en les ordenances locals, llevat de les matèries en 
les quals l'Estat té competència normativa plena. 
 
Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment 
total o parcial de les obligacions i prohibicions establertes en aquesta 
ordenança municipal, d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el 
present text.  
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

 Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb 
multes de fins a 600 euros 

 Les greus amb multes entre 601 i 900 euros i  

 I les molt greus, amb multes entre 901 i 1.500 euros.  
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En casos de reincidència de les infraccions: 
 
a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu. 
 
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu. 
 
També es poden sancionar amb la retirada de l’autorització municipal 
corresponent. Aquestes quantitats seran actualitzades quan l’Ajuntament es 
cregui oportú. 
 
 
Les sancions es graduen, en cada cas concret tenint en compte: 
a) La gravetat de la infracció. 
b) El benefici obtingut 
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats. 
d) La intencionalitat. 
e) La reiteració. 
 
 
Article 11. Recursos 
Contra les resolucions de l'Alcaldia que posen fi a la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan o bé recurs 
contenciós administratiu davant l’òrgan competent per raó de la matèria. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 16 
de gener de 2012 i modificada en la sessió del dia 3 d’abril de 2017 ha 
esdevingut definitiva tota vegada que no s’han presentat al·legacions durant el 
període d’exposició al públic, començarà a regir una vegada aprovada 
definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text complet al Butlletí Oficial de 
la Província, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 
vigents. 
 
Publicació text definitiu ordenança BOP de Lleida núm. 53 de 17 d’abril de 2012 
i BOP núm. 126 de 30 de juny de 2017. 
 

 


