ORDENANÇA NÚM.18 DE CIVISME D'ARGENÇOLA
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
 L’objectiu principal d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de
convivència social i de respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre ciutadans i ciutadanes i que estableixi mecanismes per corregir i, si
escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la
qualitat de vida del municipi d'Argençola.
 Així mateix, té per objecte regular les normes de convivència i les relacions cíviques en
la utilització, tant dels espais, com dels béns i serveis de domini públic.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal d'Argençola,
sens perjudici de les limitacions legals establertes per a aquelles parts del territori
municipal afectades per la legislació específica en les quals, per imperatiu legal, quedin
excloses de la competència municipal matèries regulades en la Ordenança.
2. Les determinacions regulades en la Ordenança obliguen la ciutadania en general,
siguin veïns o visitants del municipi, pel fet que són usuaris dels béns i serveis públics.
La Ordenança també afecta les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats en
allò que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat i
seguretat de la ciutat i, en general, les qüestions que afecten els espais públics, els
altres ciutadans i l’interès general local.
3. Les sancions que es determinin en la present Ordenança, supleixen les sancions que
estiguin determinades en altres Ordenances aprovades per l'Ajuntament d'Argençola.
Article 3. Obligació de compliment
 El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les
disposicions que estableix.
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Article 4. Graduació d'infraccions i sancions
• La seva graduació es determinarà en funció de la gravetat del dany o de la pertorbació,
transcendència dels fets, antecedents de l'infractor o infractora i la seva condició de
reincident; al perill potencial i al principi de proporcionalitat.
Article 5. Animals abandonats o abandó de restes cadavèriques d'animals
• Qui abandoni un animal domèstic o animals d'explotació ramadera serà sancionat amb
una multa pecuniària mínima de 600 € fins a un màxim de 4.000 €, sens perjudici de les
responsabilitats exigibles per la normativa sectorial aplicable.
• Qui abandoni restes cadavèriques d'animals en espais públics, o que puguin ocasionar
danys a tercers o al medi rural i natural, contravenint les normes sectorials aplicables
en matèria de tractament d'aquests residus, serà sancionat amb una multa pecuniària
mínima de 1.000 € fins a un màxim de 4.000 €; sens perjudici de les responsabilitats
exigibles per la normativa sectorial aplicable.
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•

En el supòsit que els serveis municipals hagin de realitzar actuacions de protecció de la
seguretat o salubritat degut a la conducta establerta en els anteriors apartats,
l'Ajuntament d'Argençola, podrà reclamar les despeses ocasionades a l'infractor o
infractora.

Article 6. Vehicles abandonats
 Qui abandoni un vehicle en espais prohibits o inadequats, o que pertorbi greument la
seguretat o convivència ciutadanes, així com la salubritat i la protecció del medi rural i
natural, serà sancionat amb una multa pecuniària mínima de 700 € fins a un màxim de
7.000 €.
 En el supòsit que els serveis municipals hagin de realitzar actuacions de protecció de la
seguretat havent de requerir serveis de grues o altres mitjans, l'Ajuntament
d'Argençola, amb independència de la possible taxa que es pogués meritar, podrà
reclamar les despeses ocasionades a l'infractor o infractora.
Article 7. Abocament de residus i deixalles.
1. Qui realitzi abocaments de residus sòlids urbans, així com altres tipus de residus de
qualsevol classe, en espais no permesos per la normativa aplicable; o bé que, estant
permesos es faci un ús indegut dels espais habilitats a l'efecte, serà sancionat amb una
multa pecuniària mínima de 50 € fins a un màxim de 5.000 €
2. En el supòsit que els serveis municipals hagin de realitzar actuacions de protecció de la
seguretat o salubritat degut a la conducta establerta en els anteriors apartats,
l'Ajuntament d'Argençola, podrà reclamar les despeses ocasionades a l'infractor o
infractora.
Article 8. Responsabilitat directa per les infraccions administratives
 Responen directament per les infraccions previstes en aquesta Ordenança, segons el
cas:
a) Les persones autores materials, sigui per acció o per omissió, tret que siguin
menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’impunibilitat, cas en què
seran responsables directes els pares, mares, tutors o guardadors legals.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei
s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns
altres.
b) Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de la
comissió de la infracció, o no es pugui identificar la persona conductora.
c) La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
hagués participat en la comissió de la infracció, d’acord amb la legislació vigent
en matèria d’animals domèstics o potencialment perillosos.
d) Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en
les disposicions d’aquesta ordenança.
Article 9. Responsabilitat solidària
1. En aquells casos en què el compliment de les obligacions previstes en aquesta
Ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible
determinar el grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció,
respondran totes elles solidàriament tant de les infraccions que cometin com de les
sancions que se’ls imposin.
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Article 10.Potestat sancionadora de l’Ajuntament
1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora l’Ajuntament, dins de les seves
competències i per a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús
dels serveis, equipaments, béns i espais públics d'Argençola, sancionarà les accions,
les omissions i les conductes
contràries a aquesta Ordenança mitjançant el
corresponent procediment sancionador.
Article 11. Principis del procediment sancionador i procediment abreujat
 El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s’aplicarà en tots els casos, amb independència de la
qualificació de la infracció, de l’import de la sanció pecuniària i de si es tracta o no
d’una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a l’article
18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de Catalunya.
 Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment sancionador, la persona instructora
nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s’han d’exposar els fets
imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests poden constituir, les
sancions aplicables que es proposen, l’autoritat competent per a resoldre i la normativa
que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de resolució s’ha de notificar a
les persones interessades, juntament amb l’acord d’iniciació del procediment i la
indicació que es tracta d’un procediment abreujat, per tal que en el termini de deu dies
hàbils puguin aportar i proposar les proves de les quals intentin valer-se, i al·legar tot
allò que considerin adient en defensa dels seus drets o interessos.
 Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i abonen
voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de resolució, en el
mateix termini de deu dies des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100
de reducció de l’import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs el
procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al·legacions, finalització del procediment i de la via administrativa
sense la necessitat d’una resolució expressa i obertura del termini per a interposar
recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.
 Transcorregut aquest termini de deu dies, si no s’ha fet el pagament, i després de
l’eventual pràctica de la prova, l’instructor, sense cap altre tràmit, ha d’elevar
l’expedient a l’alcalde o al regidor o regidora en qui l’alcalde hagi delegat, per tal que
s’adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són executives des del
moment en què siguin definitives en via administrativa.
Article 12. Prescripció
 Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança prescriuen al cap de dos anys,
llevat que una norma de rang superior estableixi un termini més llarg. El termini
comença a comptar des del moment en què s’ha comès la infracció, per bé que les
infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen continuades, i el
termini de prescripció no comença a córrer fins que no desaparegui la causa de la
infracció. Les actuacions de l’Administració amb relació a les infraccions, amb
coneixement de les persones interessades, interrompen la prescripció, i s’inicia
novament el còmput del termini de sis mesos establert.

Article 13. Mesures cautelars
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1. Un cop iniciat l’expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es poden acordar
les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per tal d’evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que calgués imposar.
2. Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa
general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la
naturalesa i la gravetat de la infracció.
Article 14. Reparació de danys i comisos
1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin
imposar a les persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança,
l’autoritat municipal els exigirà també la reparació dels danys causats, la indemnització
dels danys o perjudicis ocasionats i/o la reposició de la realitat física alterada, tret que
s’apliqui la mesura de treballs en benefici de la comunitat. Aquesta exigència es pot
portar a terme en el marc del procediment sancionador corresponent a les infraccions,
o bé mitjançant un procediment independent.
2. Els agents de l’autoritat poden comissar, amb les despeses a càrrec de la persona
causant, els estris o gèneres objecte de la infracció o que van servir per a la seva
comissió, així com els diners, fruits i productes de l’activitat infractora. Els béns
fungibles es poden destruir, i en qualsevol cas tota mena de bé objecte de comís resta
a disposició de l’òrgan sancionador.
3. Si la resolució sancionadora és ferma i passen dos mesos sense la seva retirada, els
béns objecte de comís es poden destruir o bé ser lliurats a entitats sense afany de lucre
amb finalitats socials.
Article 15. Execució subsidiària


L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança,
hagin de portar a terme les persones responsables i carregar o repercutir a aquestes
persones les despeses, degudament justificades, originades pels esmentats treballs,
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Ple de l'Ajuntament d'Argençola procedirà a revisar i actualitzar les conductes i previsions
contingudes en aquesta Ordenança quan cregui convenient, per si calgués incorporar-hi alguna
nova conducta o previsió addicional, o modificar-ne o suprimir-ne alguna, tret que es
considerés innecessari.
Segona
Aquesta Ordenança entra en vigor una vegada el seu text i l'acord d'aprovació hagin estat
publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.
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La Present Ordenança va entrar en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, que va ser el 23 de juny de 2014, i seguirà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

Plaça de Lluís Maria Xirinacs s/n

08717-Argençola Telf i fax 938092000
www.argencola.cat

E-mail argensola@diba.cat

5

