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Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Rialp 

 
 
Ajuntament de Rialp     Província de Lleida 

 

Ordenança núm. 18 

 

 

Títol preliminar  

 

Disposicions generals  

 
Article 1  

(Objecte)  
1. Aquesta Ordenança estableix les normes fonamentals relatives a la 
convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Rialp, tot 
assumint la promoció d'una convivència cívica regida pels principis de respecte 
mutu i tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de 
l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments municipals en allò 
que no siguin modificats per aquest.  
2. Pel que fa als principis generals recollits en aquest títol, aquesta Ordenança 
serà d'aplicació general en l'activitat dels poders públics municipals i de les 
persones que actuïn en el seu nom.  
 
Article 2  

(Àmbit d'aplicació)  
1. Aquesta Ordenança s'aplicarà dintre dels límits del terme municipal de Rialp 
sense més excepcions que les que ella mateixa prevegi o aquelles que derivin de 
normes de rang superior.  
2. Els drets i deures recollits en aquesta Ordenança s'atribueixen als ciutadans i 
ciutadanes de Rialp aixi com empreses que operen en el municipi, entenent com 
a tals, aquelles persones que estiguin empadronades en el seu terme municipal 
així com els propietaris d’habitatges. Així mateix, s'atribuiran a totes aquelles 
persones que es trobin en el municipi durant el temps que hi romanguin, sempre 
que no es tracti d'un dret o deure que, per la seva naturalesa, només hagi de 
correspondre a aquells ciutadans i ciutadanes.  
 

Article 3  

(Tolerància i respecte mutu)  
1. El municipi de Rialp assumeix com a propi el valor de la tolerància, la qual 
constituirà un principi fonamental en l'actuació dels poders públics municipals.  
2. L'Ajuntament:  
a) Promourà el respecte mutu i la tolerància entre la ciutadania a través de 
polítiques actives per tal d'aconseguir i mantenir un clima de convivència cívica 
coherent amb els principis d'aquesta Ordenança i els valors constitucionals.  
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b) Difondrà, amb l'objectiu de promoure la convivència ciutadana, el contingut 
d'aquesta Ordenança a través de mitjans eficaços que permetin tant el 
compliment d'allò que s'hi disposa com la promoció dels valors que la informen.  
c) Vetllarà per l'educació cívica dels ciutadans i ciutadanes de Rialp, 
particularment, en l'àmbit educatiu, tot promovent els valors i principis de 
convivència que es recullen en aquesta Ordenança.  
3. Els ciutadans i ciutadanes evitaran tota conducta que posi en perill la 
convivència o que expressi una manca de respecte cap als altres, així com 
aquelles que contribueixin al deteriorament dels nuclis i zones que en siguin del 
terme municipal.  
4. En la interpretació de les infraccions previstes en aquesta Ordenança i, en 
general, de les previstes en qualsevol norma municipal, es tindrà sempre en 
compte en la determinació de la sanció fins a quin punt s'han vulnerat els 
principis que estableix el paràgraf anterior.  
 
Article 4  

(Llibertat)  
1. Tota persona té el dret d'actuar amb llibertat. Només es limitarà aquest dret 
en cas que el seu ús dificulti o impedeixi l'exercici dels drets dels altres o sigui 
contrari a la dignitat de les persones.  
2. Les disposicions limitadores de la llibertat que es recullen en aquesta 
Ordenança i en la resta de la normativa municipal s'interpretaran de forma 
restrictiva.  
 
 Article 5  

(Accés als serveis i els béns públics)  
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de fer ús dels serveis públics 
municipals en les condicions que determini l'ordenament jurídic. L'Ajuntament 
vetllarà per l'eliminació dels obstacles que puguin impedir l'exercici d'aquest dret 
en condicions d'igualtat.  
2. Els béns públics municipals han de poder ser aprofitats per la ciutadania. 
L'Ajuntament en facilitarà l'accés i el gaudi sempre que això sigui possible 
eliminant per això les barreres urbanístiques, arquitectòniques i de comunicació 
que ho dificultin. 
 
Article 6 

(Integritat de les persones i els béns)  
1. Tothom té el dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns.  
2. L'Ajuntament garantirà el dret recollit en l'article anterior i perseguirà, de 
conformitat amb la legislació aplicable, les conductes que el violin. Així mateix, 
col·laborarà amb les altres administracions per protegir-lo en l'àmbit del terme 
municipal i promourà una política coordinada de seguretat.  
 
Article 7 

(Inspecció i comprovació municipal).  
1. El personal tècnic municipal segons les seves atribucions o el que designi 
l'alcaldia singularment podrà realitzar en tot moment totes les inspeccions que 
s'estimin necessàries per comprovar el compliment del que disposa aquesta 
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Ordenança i les disposicions legals i reglamentàries que regulin els diferents 
àmbits de l'actuació municipal.  
El personal tècnic efectuarà la comprovació de les activitats, les instal·lacions i les 
obres mitjançant el reconeixement d'aquestes. Els titulars d'aquestes i totes les 
persones afectades hauran de facilitar les tasques d'inspecció municipal.  
2. Si de resultes de la inspecció es produeixin fets que representin amenaça de 
pertorbació greu de la convivència ciutadana o de l'ús dels espais públics, 
cautelarment, es podrà ordenar el cessament immediat del funcionament de 
l'activitat, sense que aquest cessament pugui tenir mai caràcter sancionador.  
3. Constitueixen infraccions greus:  
a) la negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de 
l'Administració.  
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que 
demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves 
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o 
que indueixi a error, explícitament o implícitament.  
 
Títol primer  

Ordenació de l'ús i la preservació dels espais públics  
 
Capítol I  

Definició i identificació dels espais públics  
 
 
Article  8 

(Definició d'espai públic)  
1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais 
públics les avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts , fonts i boscos 
comunals  així com els camins públics reconeguts situats al terme municipal de 
Rialp  
2. També serà d'aplicació el que s'estableix en aquest títol als passatges interiors 
d'accés o ús col·lectiu, als vehicles destinats al transport públic, vehicles 
municipals i als espais oberts del terme municipal subjectes a servitud de pas de 
persones i vehicles.  
3. Qualsevol espai del terme municipal anàleg als esmentats en els apartats 
anteriors tindrà també la consideració d'espai públic als efectes d'aquesta 
Ordenança quan estigui obert al pas o a l'estada de persones o vehicles, tant si 
ho està permanentment com si ho està només en casos específics.  
4.La consideració d'un espai com a públic no impedirà que, atenent a 
circumstàncies relatives a l'ordenació del seu ús, particularment, pel que fa a la 
seguretat o a la higiene, s'hi puguin establir limitacions a l'accés.  
 
Article 9 

(Identificació dels espais públics)  
1. Cada espai públic que, per la seva naturalesa, hagi de tenir un nom propi s'ha 
d'identificar amb una denominació que no coincideixi amb la de cap altre.  
2. La denominació dels espais públics es farà d'ofici o a petició dels particulars 
3. La retolació que identifiqui els espais públics ha de ser ben visible.  
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4.Tant la retolació com la numeració hauran de tenir unes característiques tals 
que facilitin perfectament la seva localització, mitjançant un bon contrast del 
rètol amb el parament en què s'instal·li, i facilitar la lectura amb una tipografia 
clara de bon contrast figura-fons, i, finalment, amb un tamany que garanteixi 
adientment la seva visibilitat a llarga distància.  
 
Article 10  

(Numeració)  
1. El rètol del número o nom de casa que identifiqui cada adreça en la via pública 
l'ha de col·locar el propietari corresponent en un lloc ben visible, seguint les 
indicacions o els requisits que fixi l'Ajuntament, i s'ha de conservar, en tot 
moment, en bon estat.  
2. En el cas d'edificis de nova construcció, la col·locació dels rètols identificadors 
de la numeració o nom de casa  corresponent a l'immoble en la via pública és a 
càrrec del promotor.  
3. La inexistència en una finca determinada del rètol amb el número 
corresponent o la discordança del que hi ha instal·lat amb la numeració oficial 
vigent donaran lloc a la col·locació d'un indicador amb la numeració correcta per 
part dels serveis municipals a càrrec del propietari de l'immoble.  
4. Quan en un solar numerat s'aixequin dues o més cases o quan de la demolició 
d'una casa en sorgeixin dues o més, es conservarà l'antic número o en manca 
d’aquest l’antic nom de la casa o espai,  amb l'afegit d'una lletra majúscula 
seguint l'ordre alfabètic per a cadascuna de les finques que ocupen l'espai 
corresponent a l'antic número. La modificació s'anotarà als registres oberts a la 
secció corresponent.  
5.Quan de dos o més solars numerats o de la demolició de dues o més cases en 
resulti l'edificació d'una de sola, s'hi posaran els antics números, els uns a 
continuació dels altres i separats per un guionet.  
 
Capítol II  

Activitats que afecten a la configuració dels espais públics 

 

Secció primera: Manteniment i conservació de les edificacions  

 

Article 11 

(Condicions de seguretat, salubritat i conservació)  
1. Els propietaris d'immobles o, subsidiàriament, els usuaris tenen l'obligació de 
mantenir-los en les condicions adequades de seguretat, de salubritat i de 
conservació.  
2. Les edificacions hauran de mantenir-se, en els seus tancaments i cobertes, 
estanques al pas de l'aigua; comptar amb la protecció de la seva estructura 
davant l'acció del foc, i mantenir en bon estat els elements de protecció contra 
caigudes i accidents. Els elements de la seva estructura hauran de conservar-se 
defensant-los dels efectes de la corrosió i d'agents agressius, així com de les 
filtracions que puguin lesionar els fonaments. Igualment, hauran de conservar-se 
els materials de revestiment de les façanes, de manera que no causin risc a les 
persones i als béns.  
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3. Les xarxes de servei hauran de mantenir-se en bon estat, de manera que es 
garanteixi la seva aptitud per a l'ús. Es mantindran tant l'edifici com els espais 
lliures en unes condicions de neteja que impedeixin la presència d'animals que 
puguin ser causa d'infeccions o perill per a les persones. Es conservaran en bon 
estat de funcionament els elements de reducció i control d'emissions de fums, 
partícules i sorolls.  
 
 
Article 12 

(Preservació de les edificacions)  
1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les 
cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la 
identificació comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les 
instal·lacions complementàries dels immobles, com també els portals profunds 
que es deixen veure a través de reixes o des de la façana, i, en general, totes les 
parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública.  
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els 
treballs de manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin 
necessaris per motius de seguretat, salubritat o conservació.  
3. Els propietaris també tenen l'obligació de mantenir netes xemeneies, dipòsits, 
celoberts, conduccions d'aigua, gas i electricitat, desguassos, parallamps, antenes 
de televisió i qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles. I garantir 
que plantes o arbres de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els 
riscos que pot comportar pels vianants. Tampoc no es podrà instal·lar elements 
ornamentals, veles o mobiliari que envaeixi les voreres ni zones de pas de 
vianants.  
4. L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, 
la neteja o les actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin 
per reparar el mal estat observat en una finca o immoble.  
5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d'interès general, 
l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a 
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò 
que es refereixi al deure de conservació que els correspon.  
6. L'incompliment per part dels propietaris de les obligacions recollides en aquest 
article tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat 
una situació de perill, en què es considerarà falta molt greu.  
 
Secció segona: Obres, conduccions i canalitzacions  

 

Article 13 

(Obres en els espais públics)  
1. La realització de qualsevol obra en els espais públics requerirà una autorització 
municipal prèvia en la qual es fixaran els dies, els horaris i les condicions a les 
quals obligatòriament es trobaran subjectes els sol·licitants, de conformitat amb 
el condicionat del Departament d’Urbanisme. 
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2. La realització d'obres en un espai públic pot justificar una limitació total o 
parcial de la circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà de 
senyalitzar-se oportunament, seguint les instruccions de conformitat amb 
l’informe emes per la Policia Local i fent-ne constar el motiu. 
3.- L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la 
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de 
perill, en què es considerarà falta molt greu.  
4.- La realització d'obres en un espai públic serà de dilluns a divendres excepte 
festius l’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 19 hores. Només en 
casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà 
variar-se aquest horari amb prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, el qual determinarà 
els nous horaris 
 
Article 14 

(Preservació dels espais públics en cas de realització d'obres)  
1 Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais 
públics les han de protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al 
voltant dels enderrocs, les terres i la resta de materials sobrants de l'obra, de 
manera que s'impedeixi l'escampada i l'abocament d'aquests materials fora de la 
zona estrictament afectada pels treballs, d'acord amb l'autorització municipal 
corresponent.  
2. Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de 
connexions que es duguin a terme en un espai públic s'han de mantenir sempre 
netes i lliures de tota mena de materials residuals. En aquest cas, les terres 
extretes s'hauran de protegir, en tot cas, d'acord amb el que disposa el paràgraf 
anterior.  
3. Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s'hi hauran d'instal·lar 
tanques, elements de protecció i senyalització adequats també a les persones 
amb discapacitats, així com tubs per carregar i descarregar els materials i els 
productes d'enderroc, els quals hauran de reunir les condicions necessàries per 
impedir que s'embrutin els espais públics, que es generi pols en excés, que es 
produeixin danys a persones o coses, o, en general, que es produeixin molèsties 
a tercers. En finalitzar les obres s'hauran de reposar els elements afectats o 
deteriorats, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals, així com netejar 
els espais utilitzats.  
4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les 
prescripcions que s'estableixen en aquesta Ordenança sobre transports i 
abocaments de terres i runes i hauran de circular amb la preceptiva protecció. A 
més, hauran d'evitar deixar rastres de les roderes en els espais públics, els quals, 
en cas de ser inevitables, hauran de ser netejats o reparats de manera 
immediata.  
5.L'incompliment de les obligacions consignades en els paràgrafs anteriors serà 
considerat falta lleu.  
 
  



 

 
128 

 

Article 15  

(Aplicació de la normativa d'edificació i circulació)  
1. El transport, la càrrega i la descàrrega de qualsevol material que sigui 
susceptible d'embrutar a la via pública, amb independència del que prescriuen 
els articles precedents, han de subjectar-se a allò que s'estableix a les normatives 
d'ordenació de l'edificació, de circulació i l’ordenança de Circulacio.  
2. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
productes contenidors, materials de construcció o similars es realitzaran entre 
les 8:00 h fins les 20:00 hores del mateix dia. En casos excepcionals, podrà 
modificar-se aquest horari, amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal 
corresponent. 
3. L’horari de la carrega i descarrega dins l’illa de vianants sera l’establert en 
l’article 8 apartats 5) i 6) de conformitat amb l’ordenança municipal de l’illa de 
vianants. 
 
 
Article  16 

(Reparació i conservació dels espais públics)  
1. Correspon a l'Ajuntament la realització dels treballs de reparació i conservació 
dels espais públics de titularitat municipal i dels elements que els conformen.  
2. Resten sotmesos a autorització municipal l'execució o encàrrec de qualsevol 
obra o actuació que comporti modificacions dels espais públics o del seu 
mobiliari.  
3. Les autoritzacions per a fer obres en els espais públics o per a ocupar-los a fi 
d'efectuar-ne les reparacions adients comportaran l'obligació de reposar els 
elements afectats o deteriorats d'acord amb les indicacions dels tècnics 
municipals. Les autoritzacions esmentades només es podran concedir una 
vegada dipositada la fiança fixada en cada cas per l'Ajuntament.  
 
Capítol III  

 

Ocupació dels espais públics  

 

Secció primera: Disposicions generals relatives a l'ocupació d'espais públics  

 

Article 17 

(Obligacions generals)  
1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva 
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca 
d'autorització serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la 
sanció corresponent, la interrupció immediata de l'activitat, així com la retirada a 
càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics. 
La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis 
municipals per a l'execució d'aquestes operacions.  
2. Els responsables de les activitats autoritzades que constitueixin una ocupació 
de la via pública, hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar embrutar-
la o deteriorar-la, i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas que fos 
necessari. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat falta greu.  
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3. Quan l'ocupació de la via pública consisteix a col·locar mercaderies o altres 
objectes a l'exterior dels establiments o de manera que sobresurti de la seva línia 
de façana, la manca de llicència serà considerada falta lleu.  
4. Davant de l'incompliment de les obligacions consignades en aquest article, 
l'Ajuntament podrà executar-les de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.  
 
Article 18 

(Activitats subjectes a autorització)  
Sense perjudici del que disposa l'article anterior, es consideraran, en qualsevol 
cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats 
següents: les actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació 
d'atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o barraques; la col·locació 
de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l'aturada de vehicles de mudances en servei, les accions 
de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. Aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal  
Els titulars dels establiments podran ocupar-se de  la vida pública que 
expressament es determina  davant les façanes dels seus establiments només 
prèvia llicència municipal que atorgarà  l'Alcaldia.  
En funció de les característiques de la via, amplada de la calçada, intensitat la 
superfície màxima. Aquestes determinacions també podran establir-se de forma 
general per carrers sencers o trams. 
Queda expressament prohibit el traspàs a d'aquests espais de la vida pública.  
La llicència d'ocupació de la via pública. 
Prèvia llicència d'ocupació atorgada per l'Alcaldia, es podran ocupar els espais 
públics continguts a bars, restaurants i anàlegs amb taules i cadires, com un 
annex a l'establiment.  
La llicència  determinarà en cada cas la superfície màxim a ocupar, si aquesta ha 
de delimitar-se amb algun element del mobiliari urbà, així com el temps de 
durada de la llicència. 
El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la neteja i 
conservació de l'espai ocupant.  
Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no poden col·locar 
en cap cas altaveus a l'exterior de l'establiment per tal que la música pugui ser 
escoltada des de l'espai públic ocupat.  
És precisarà igualment per a 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 per al cas que sigui retirada la concessió, abans del temps 
previst, per raons urbanístiques, de circulació, o a judici de l'autoritat municipal. 
Llicències d'obres i ocupació de la via pública. 
Les llicències d'obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen a 
ocupar  la via pública amb bastides, maquinària, materials de construcció ni cap 
altre element relacionat.  
Caldrà llicència prèvia de l'Alcaldia, per ocupar la via pública amb bastides o 
materials de construcció només si es imprescindible per a poder executar les 
obres, així com també s'haurà de satisfer la taxa corresponent en el moment de 
la seva concessió, d'acord amb l'espai sol·licitat i període d'execució de les sobres 
que el promotor de les mateixes haurà especificat al sol·licitar la llicència.  
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Els titulars de llicència d'ocupació de via pública d'aquesta naturalesa hauran de  
senyalitzar i protegir amb tanques tots els elements que constitueixen 
l'ocupació. Durant la nit, estaran senyalitzats amb llums vermells.  
1. La llicència  especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes 
que en cada supòsit s'hagin d'adoptar, així com la durada màxima de l'ocupació i 
tota la resta de condicions d'ocupació que el consistori consideri necessàries.  
Quan en aquesta estiguin obertes trinxeres, l'empresari de les obres, haurà 
d'adoptar, sota la seva responsabilitat, les precaucions necessàries per tal 
d'evitar accidents i per aquest efecte delimitarà amb cordes i tanques el recinte, 
col·locarà cartells de prevenció adequats, i de nit enllumenat en les obres amb 
fanals vermells. 
De les inscripcions, anuncis o rètols 
Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals, i qualsevol altre 
objecte de propietat privada que donin a la via pública, requeriran igualment el 
permís municipal que es concedirà, si s'escau, sempre previ  examen de les seves 
característiques, segons el projecte presentat pel sol·licitant. 
 

Article 19 

(Esdeveniments especials)  
1. La realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars, així com 
d'actes culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització 
municipal, que determinarà les condicions i l'itinerari en què s'han d'efectuar. 
L'Ajuntament podrà imposar condicions per a la seva celebració en relació amb la 
possible generació de sorolls i la preservació de la via pública, així com per 
motius de seguretat i salubritat.  
2. Es podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en la 
mesura del possible, als usos i costums de la població i tenint en compte el que 
disposa la Llei que regula els espectacles, activitats recreatives i els establiments 
públics 
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest article sense 
l'autorització corresponent o incomplint les condicions que aquesta fixi serà 
considerada falta greu i comportarà la seva suspensió immediata.  
 
Secció segona: Guals  

 

Article 20 

(Disposicions generals)  
1.- L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a I'inrevés, 
constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, 
estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta 
ordenança, i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui 
d'aplicació, segons Ies disposicions vigents en cada moment. 
2. S'entén per gual el dret del pas per permetre l'accés de vehicles als immobles, 
comporti o no la modificació de l'estructura de la vorera. En tot cas, el gaudi del 
gual restarà sotmès a autorització municipal  
3. Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb durada prefixada. 
Així mateix, podran ser d'ús permanent o d'horari parcial.  
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4. Els guals amb delimitació d’horari autoritzat, no es podrà estacionar cap 
vehicle al seu davant.  
5. El que disposa el paràgraf anterior no impedirà la detenció de vehicles davant 
dels guals durant un període breu de temps, sempre que es trobi present el 
conductor, que haurà de desplaçar-lo quan sigui necessari.  
6.- En cas que es construeixi un gual o accedeixin vehicles des de la via pública a 
un local o recinte sense haver-ne obtingut la llicència, els serveis de l'Àrea de la 
Via Pública requeriran el titular de l'activitat, propietari o arrendatari del local, 
segons el cas, perquè en el termini de 15 dies efectius, al seu càrrec, les obres 
que calgui fer per deixar la vorera en el seu estat inicial o, si es reuneixen els 
requisits necessaris, perquè tramiti la llicència corresponent, previ pagament de 
drets de llicència dobles. 
7.- Un cop exhaurit l'esmentat termini sense haver iniciat els tràmits establerts 
en l'apartat anterior l'Administració municipal podrà iniciar un expedient, amb 
imposició de les sancions econòmiques que siguin d'aplicació. 
8.- Si en qualsevol dels casos en què el titular de la llicència té l'obligació de 
deixar la vorera en el seu estat inicial, d'acord amb el que estableix aquesta 
ordenança, aquest no procedeix a fer-ho, l'Ajuntament efectuarà les obres 
subsidiàriament, i aniran a càrrec de l'interessat el cost material de l'obra i els 
danys i perjudicis que se'n puguin derivar, segons el que preveuen l'article 95 i 
següents de la Llei 30/92, de procediment administratiu. 
9.- El deute contret pel titular d'un gual amb l'Ajuntament pels conceptes 
exposats en l'apartat anterior seran exigibles, si no es fan efectius dins el termini 
concedit, pel procediment de constrenyiment previst  en el Llibre III del 
Reglament general de recaptació, en aplicació del que preveu l'article 97 de la 
Llei 30/92. 
10.-Per a I'atorgament de Ia Llicencia es tindran en compte Ies circumstàncies 
urbanístiques, de trànsit, Ia manca d'espai d'estacionament del sector, i d'altres 
de justificades que podran ser motiu de denegació de Ia Llicència 
 
Article 21  

(Llicència del gual)  
1. Podran ser titulars de la llicència del gual els propietaris i/o arrendataris de la 
finca per a l'accés a la qual se sol·liciti. Quan el sol·licitant no sigui el propietari de 
la finca, caldrà acreditar la conformitat d'aquest. El titular de la llicència i, 
subsidiàriament, el propietari de la finca afectada seran responsables de les 
obligacions que l'autorització comporta.  
2. Les llicències de guals se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, 
acompanyades de la documentació següent:  
a) Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti I'ocupació o utilització del 
local.  
b ) Llicència d'activitats en els casos que sigui preceptiu segons Ia Legislació 
vigent. 
c)La documentació haurà de presentar-se al Departament de Via Pública de 
l'Ajuntament amb la finalitat de verificar-ne Ia validesa i suficiència 
3. Per poder recollir la placa de senyalització, el sol·licitant del gual haurà d'haver 
pagat a l'Ajuntament:  
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a) Els drets que assenyala l'Ordenança fiscal de llicències corresponent al gual 
concedit.  
4. Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de tercers, 
vistos els informes tècnics i administratius corresponents. El titular podrà ser 
requerit en qualsevol moment, per causa justificada, perquè el suprimeixi a 
càrrec seu i reposi la vorera al seu estat primitiu.  
5.- La llicencia serà concedida un cop presentada tota la documentació, per part 
de Via Publica es tramitarà la llicencia amb els corresponents informes tècnics,  
sent els serveis tècnics d’urbanisme els que verificaran si el rebaix de la vorera 
s’ajusta a la normativa establerta. 
6. Quan siguin necessàries, les obres de construcció, pintura i reforma o 
supressió del gual seran realitzades sota la inspecció tècnica de l'Ajuntament i 
aniran a càrrec del titular 
7.Per tal d'obtenir Ia Llicencia de gual, caldrà justificar mitjançant informe dels 
serveis tècnics municipals que el local reuneix Ies condicions establertes de 
conformitat amb la normativa i planejaments vigents en els apartats següents:  

1.- Per a tots els locals:  
1.1 Que el tipus d'activitat exigeixi necessàriament I'entrada i sortida de 

vehicles.  
1.2 Complir els requisits que exigeixen Ies Ordenances d'edificació, 

industrials o d'altres vigents en el moment de Ia sol·licitud, pel que fa a tot allò 
que afecti I'accés, Ia ventilació, Ia il·luminació i Ia protecció contra sorolls, 
vibracions, incendis i superfície mínima per plaça d'aparcament.  

2.- Ús industrial, comercial o de serveis. 
2.1 Posseir Llicencia municipal per al desenvolupament de I'activitat de 

què es tracti o sol·licitar-Ia simultàniament amb Ia sol·licitud de Llicencia de gual.  
3.- Garatges coberts. 
3.1 Caldrà que es tracti d'una edificació amb obligació Iegal de tenir 

garatge i que aquest ús i destinació figurin inclosos en Ia preceptiva Llicencia 
d'obres.  

4.- Garatges a l’aire lliure. 
4.1 Hauran de complir amb les condicions que en cada cas o moment 

determinin els serveis tècnics municipals. 
8. Podran autoritzar-se reserves especials:  

a) De parada per a vehicles de serveis públics.   
b) De parada en Ilocs determinats per facilitar I'accés a hotels, 

residències, esglésies, sales d'espectacles, cinemes, teatres, instal·lacions 
esportives, edificis públics, seus d'organismes oficials i altres establiments 
similars, sempre que I'interès públic ho requereixi i no s'entorpeixi Ia circulació.  

c) De càrrega i descàrrega, només de forma excepcional quan, per 
circumstàncies que el peticionari haurà d'acreditar a vastament, siguin clarament 
insuficients per poder garantir el correcte desenvolupament de Ies tasques 
pròpies dels locals comercials, Ies zones de càrrega i descàrrega que, amb 
aquesta finalitat, hi ha habilitades al terme municipal.  
9.-Per autoritzar reserves especials de parada en llocs determinats, s'exigirà  que 
s'acrediti degudament la necessitat de la reserva. 
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10. La Llicencia podrà ser concedida per a un ús permanent o un horari Iimitat.En 
aquest últim cas només es Iimitarà I'estacionament durant Ia jornada Iaboral, Ia 
qual serà, amb caràcter general, Ia següent:  

-Dies Iaborables: de 8 a 14 hores i de 16 a 20 hores (de dilluns a 
divendres).  

-Díssabtes no festius: de 8 a 15 hores.  
11- Es concedirà Llicencia d'accés permanent als locals destinats a garatges de 
comunitats de propietaris, edificis unifamiliars i plurifamiliars, als garatges o 
aparcaments annexos a habitatges i a aquells, altres locals de negocis que ho 
sol·licitin i en puguin justificar Ia necessitat, fonamentant-la en I'activitat que s'hi 
desenvolupi, de conformitat amb els requisits establerts en l’apartat 7 d’aquest 
article. 
12.- En compliment de la normativa vigent d'integració social de minusvàlids, es 
podran crear i autoritzar reserves especials de places d'aparcament a la via 
pública per a vehicles  que siguin de propietat de persones minusvàlides que 
tinguin limitada la possibilitat de desplaçar-se. Per tal de sol·licitar l'esmentada 
reserva, els interessats hauran d'acreditar estar en possessió de la targeta 
d'aparcament de vehicles  per a persones minusvàlides prevista en l'article 42 del 
Decret 135/95, de la Generalitat de Catalunya. 
13.- La senyalització de les esmentades places consistirà en senyal identificador, 
pintat a la calçada, contenint el símbol internacional d'accessibilitat, d'acord amb 
les característiques i disseny previstos en l'annex 6.1 del Decret 135/95,  i la 
instal·lació a la vorera d'un senyal vertical, que efectuarà la policia local, el qual  
identifiqui la reserva amb indicació de la matrícula del vehicle autoritzat. 
14.- Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter 
discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades 
per l'Ajuntament sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit. 
 
Article 22 

(Obligacions del titular de la llicència)  
El titular de la llicència de gual estarà obligat a:  
a) La perfecta conservació del paviment de la vorera i, si és el cas, de la placa de 
senyalització.  
b) Al manteniment de la pintura de la vorera en perfectes condicions de 
visibilitat.  
c) A adoptar qualsevol altra mesura que pugui determinar l'Ajuntament.  
d) No canviar-ne Ia titularitat ni Ies característiques físiques o d'utilització del 
gual i del local sense autorització prèvia de I'administració municipal.  
e) EI pagament de les taxes establertes en Ies Ordenances Fiscals vigents.  
f) Està prohibida qualsevol altra forma d'accés mitjançant rampes o elements 
equivalents, provisionals o definitius que permetin l'accés rodat a les finques per 
sobre de la vorera 
g) El titular de la llicència d'accés o qui se subrogui en la utilització del gual, serà 
responsable de totes les obligacions que es derivin d'aquesta Ordenança. 
 
Article 23  

(Instal·lació i manteniment del gual)  
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1. Les vorades dels guals s'hauran de pintar com a prohibició d'estacionament 
d'acord amb el que disposa el Codi de circulació vigent.  
2. Els titulars dels guals hauran de proveir-se, a l'Administració municipal, de la 
placa de senyalització.  
3. Les vorades dels guals s'aixamfranaran d'acord amb el que indiquin, en cada 
cas, els serveis tècnics municipals.  
4. El paviment de la vorera no es podrà modificar, en cap cas, mantenint la rasant 
existent, salvat que els serveis tècnics municipals considerin el reforçament de 
l'estructura de la vorera.  
5. Realitzar, al seu càrrec, Ies obres de construcció, reparació, reforma i d'altres 
que necessiti el gual, d'acord amb Ies especificacions d'aquesta ordenança i Ies 
específiques sobre mesures correctores i de protecció del local que indiquin els 
serveis municipals corresponents. 
 

Article 24 
(Modificacions de la llicència)  
1. Les altes, les ampliacions, les reduccions o les baixes de guals hauran d'ésser 
sol·licitats pels titulars en la forma assenyalada en l'article 26.  
2. Les reduccions i ampliacions de la longitud de senyalització donaran lloc, si 
s'escau, a la reducció o l’increment respectivament de la taxa corresponent.  
3. Quan se sol·liciti la baixa del gual,sera concedida sempre i quant es comprovi 
que l'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a I'inrevés, no 
constitueix un ús comú especial de béns de domini públic. En el cas de ser 
concedida si la vorera està en mal estat o fora de rasant, el titular tindrà 
l'obligació de reposar-la i arreglar-la en tal cas haurà de retornar la placa oficial 
del gual, que serà destruïda. 
4. Les baixes per no tenir entrada ni sortida de vehicles, per obres, etc, una 
vegada comprovades, donaran lloc, a petició del titular, a la baixa en el Padró de 
contribuents per aquest concepte, amb efectes a partir del dia següent al 30 de 
juny o al 31 de desembre de l'any en què se sol·liciti, si amb anterioritat a les 
dites dates s'han acomplert tots els requisits exigits en aquesta Ordenança.  
 
 

Article 25 

(Revocació de la llicència)  
1. Les llicències de gual es revocaran:  
a)  Per no ús o ús indegut del gual.  
b) Per no tenir el local la capacitat exigida o per no destinar-se plenament a les 
finalitats que s'hi indiquen.  
c) Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió.  
d) Per haver canviat de titular i no haver-se legalitzat la transmissió.  
e) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en 
aquesta Ordenança.  
f) Per qualsevol altre cas d'interès general.  
2. La revocació a què es refereix l'apartat anterior no donarà dret a cap tipus 
d'indemnització.  
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Article 26 

(Característiques tècniques del gual)  
1. .- Al davant dels accessos autoritzats, es pintarà a la calçada, a una distància de 
20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia discontínua de 10 cm 
d'amplària de color groc (segons norma UNE-48.103 referència B502), a trams 
iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a la llicència, a més de 
dues línies perpendiculars a l'anterior, situades en els  extrems, d'un metre de 
longitud. 
2.- La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per 
al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana, augmentada, com a màxim d'un 
metre. No es computarà com a amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles 
la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar degudament 
protegida. 
3.- En carrers de menys de 6 m de calçada, per facilitar l'entrada i sortida de 
vehicles, es podrà autoritzar prolongar la senyalització horitzontal un metre més 
a cada banda, si, un cop construït el gual amb la màxima longitud que permet el 
punt anterior, persisteixen les dificultats d'accés. 
4.-Exceptuant-ne aquells carrers que no tinguin vorera diferenciada n'alçada, i 
que queda determinada quant l’alçada de la vorada sigui igual o inferior a 6 cm., 
serà obligatòria la construcció del gual davant dels locals amb llicència d'accés, si 
bé, en tots els casos, es reforçarà la vorera d'acord amb el que preveuen els 
apartats 12,13 i 14 d’aquest article. 
5.- Quan el gual serveixi d'accés a camions de gran tonatge, la llargada del gual 
podrà ser superior en dos metres i mig a la de la porta. 
6.- En casos especials, i en particular en les zones industrials, podran autoritzar-
se, de forma excepcional, longituds superiors a les determinades en els apartats 
precedents, sempre que, a criteri de l'administració municipal, s'acreditin 
circumstàncies que així ho aconsellin.   
 
Article 27 

(Guals per a obres)  
1. Tota obra de reparació o nova construcció d'immobles que exigeixi el pas de 
camions per les zones reservades al pas de vianants comportarà la construcció 
del corresponent gual, prèvia autorització municipal que, exigirà el pagament 
dels drets corresponents i establirà el termini de vigència.  
2. A l'efecte d'aquest article, podrà aprofitar-se, sense perjudici d'acord 
municipal en contra, el paviment existent, amb la protecció que requereixin els 
serveis tècnics municipals i amb l'obligació de mantenir-lo transitable en tot 
moment. Un cop realitzats els treballs, es procedirà a la reconstrucció de la 
vorera, d'acord amb la direcció dels serveis tècnics municipals.  
 
Article 28 

(Sancions)  
1. Quan es construeixi un gual sense haver obtingut l'autorització corresponent, 
l'Ajuntament requerirà el responsable perquè, en un termini de quinze dies, 
reposi a càrrec seu la vorera al seu estat primitiu i se li imposarà la sanció 
corresponent a un falta lleu.  
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2. Si, transcorreguts trenta dies des del requeriment fet per l'Ajuntament, el 
titular del gual no ha complert el que estableix el paràgraf anterior, l'obra serà 
realitzada per l'Ajuntament i a càrrec de l'infractor.  
3. Si el gual reuneix les condicions i els requisits establerts en aquesta 
Ordenança, l'infractor podrà sol·licitar la seva legalització dins del termini indicat, 
sense perjudici que se li imposi la sanció establerta al paràgraf primer.  
4. Per no haver fet efectiu les taxes per entrada de vehicles, abans de Ia 
finalització de I'any corrent, es considerara falta greu. 
 
 
Secció Tercera: Circulació de vianants i vehicles  

 
Article 29 

(Sistema de fonts en matèria de circulació)  
1. En la circulació de vianants i vehicles per les vies públiques del nucli urbà del 
municipi. Aquesta es regula en el que disposa la normativa vigent en matèria de 
trànsit i l’ordenança de l’illa de vianants, i s'aplicarà a totes les vies urbanes del 
municipi d'acord amb la delimitació oficial dels espais pertanyents al nucli urbà.  
 
 

Article 30 

(Matriculació de vehicles)  
Els vehicles que circulin per un espai públic hauran d'estar matriculats, si escau, 
per l'Administració competent.  
 
Article 31  

(Limitació i interrupció de la circulació)  
A criteri de l'Ajuntament, per raons excepcionals, la circulació de vehicles podrà 
ser limitada o, fins i tot, prohibida en algun espai públic, si així ho aconsella el 
manteniment de la fluïdesa general del trànsit, la seguretat de les persones o la 
realització d'esdeveniments especials.  
 
Article 32  

(Prohibició de la col·locació d'obstacles a la circulació)  
Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai públic, així com a 
les seves immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, dificultar o fer 
perillosa la circulació tant dels vianants com dels vehicles, o impliqui la 
modificació de les condicions normals de circulació. 
 
Article 33  

(Excepcions a la prohibició de col·locar obstacles a la circulació)  
1. Si resulta necessària, per causa degudament justificada, la col·locació de 
qualsevol impediment per a la circulació, serà preceptiva la prèvia autorització 
municipal, la qual haurà d'assenyalar les condicions i temps de la ocupació, que, 
en qualsevol cas, haurà de fer-se en el lloc on s'ocasioni la menor pertorbació per 
al trànsit.  
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2. Tot obstacle autoritzat que distorsioni la circulació normal de vianants o 
vehicles haurà d'estar degudament protegit i senyalitzat, així com il·luminat en 
hores nocturnes.  
3. La protecció, senyalització i il·luminació esmentades en l'article anterior aniran 
a càrrec del sol·licitant de l'autorització sota la supervisió dels serveis municipals 
corresponents.  
 
Article 34 

(Retirada d'obstacles a la circulació)  
1. Els agents de l'autoritat procediran a la retirada dels objectes que puguin ser 
considerats obstacles a la circulació en els supòsits següents:  
a) Quan no s'hagi obtingut la corresponent autorització.  
b) Quan desapareguin o es modifiquin les circumstàncies que justificaven la seva 
col·locació.  
c) Quan no es respectin les condicions fixades en l'autorització o es sobrepassi el 
temps permès.  
2. Les despeses originades per la retirada de l'obstacle o per la seva especial 
senyalització, en el cas d'obstacles autoritzats, aniran a càrrec del seu titular. En 
el cas d'obstacles no autoritzats, aquestes despeses seran, així mateix, a càrrec 
del titular, al qual, a més, se li podrà aplicar la sanció corresponent.  
 
Secció quarta: Acampada lliure  

 

Article 35 

(Acampada lliure)  
1. Es considera acampada lliure la que tingui lloc fora dels establiments de 
càmping per grups integrats per un nombre màxim de quatre tendes amb una 
permanència màxima de quatre dies al mateix lloc. En tot cas, aquests 
agrupaments hauran de mantenir una distància mínima de 250 metres en relació 
amb agrupaments anàlegs.  
2. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme municipal. No 
obstant això, en casos excepcionals i per motius culturals, esportius o qualsevol 
altre d'interès general, l'Ajuntament hi podrà concedir autoritzacions d'acord 
amb les condicions següents:  
a) Comptar prèviament amb l'autorització del propietari del terreny.  
b) El lloc d'acampada ha de ser a més d'1 quilòmetre del nucli de població o 
càmping més propers, a més de 100 metres de qualsevol carretera i a més de 
300 metres dels punts de captació d'aigua potable, i en general, lluny de línies 
elèctriques i instal·lacions industrials. Aquesta condició podrà modular-se per al 
cas de les persones amb discapacitats.  
c) No es pot acampar en cap cas als llits secs dels rius, rieres o rambles, ni en 
zones on hi hagi risc d'inundació, ni tampoc en indrets l'accés als quals hagi estat 
restringit a causa de l'alt risc d'incendi o per exigències d'interès públic.  
d) Els practicants de l'acampada lliure resten obligats a deixar els llocs on han 
estat en les mateixes condicions en què els van trobar.  
e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat.  
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3. La utilització d'un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la 
consideració en tot cas d'acampada no autoritzada a excepció que el vehicle 
descrit estigui ubicat en els espais habilitats a l’efecte en el municipi de Rialp.  
4. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu.  
 

Capítol IV  

 

Publicitat en els espais públics  

 

Secció primera: disposicions generals  

 

Article 36 

(Concepte)  
S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota acció encaminada a 
difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació,  en particular les relatives a 
activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantantel trípode a 
terra, ja siguin de vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, 
 
Article 37 

(Modalitats) .  
1. Són modalitats de publicitat les següents:  
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o suports fixos que 
siguin visibles des de la via pública o espais públics.  
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o 
movibles.  
Pot ser terrestre, aèria o marítima.  
2. Dins de la publicitat dinàmica, i d'acord amb la normativa general aplicable, es 
consideraran les següents modalitats de publicitat:  
a) Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a través de 
mecanismes semblants, a la via pública i de forma individualitzada.  
b) Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant lliurament 
directe als propietaris o usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva 
introducció en bústies individuals o col·lectius dels immobles.  
c) Publicitat lliurada mitjançant l'ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la 
difusió de missatges publicitaris per instruments.  
d) Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport 
d'instruments audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol 
superfície, fixa o mòbil. S'hi inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans 
informàtics diversos.  
3. Les activitats publicitàries regulades per aquesta normativa podran realitzar-se 
amb els mitjans, suports o instal·lacions següents: rètols, veles publicitàries, 
cartelleres, cartells, pancartes i banderoles, aparells audiovisuals, Opis o 
qualsevol altre que pugui permetre l'exposició o exhibició d'un missatge dirigit al 
públic, de contingut fix, mòbil o variable, transitori o permanent, ja siguin situats 
físicament als edificis, a la via pública o en qualsevol altre espai terrestre, 
marítim o aeri susceptible d'ús per col·locar-hi publicitat.  
4. En tot cas, no s'entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades 
per les administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els 
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partits polítics, sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies. 
Particularment, restarà exclosa de l'aplicació de les disposicions d'aquesta secció 
la publicitat electoral.  
5.- Tota activitat desenvolupada anteriorment a l’aprovació d’aquesta ordenança 
quedarà suspesa i pendent de l’aprovació municipal.  
 

Article 38 

(Llicència)  
1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l'article 
anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal corresponent, 
sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la documentació 
que l'Ajuntament determini.  
2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l'activitat, 
producte o servei que es vol anunciar o l'empresa publicitària.  
3.- L’otorgament de llicencia per aquest tipus d’activitat enumerats en l’article 
anterior apartat 3), s’haurà de donar a partir de la convocatòria d’un concurs 
públic obert, seguint les indicacions que s’inclouran al Plec de Condicions que 
redactarà l’Ajuntament de Rialp 
3. L'Ajuntament denegarà, mitjançant resolució motivada, la llicència sempre 
que l'activitat per a la qual se sol·licita constitueixi una infracció de l'ordenament 
jurídic o indueixi a l'incompliment de normes o actes administratius. Així mateix, 
podrà denegar-la per raons urbanístiques, ètiques, de seguretat en el trànsit o de 
neteja pública.  
4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat.  
5. La publicitat acústica o sonora només s'autoritzarà dintre dels marges de 
l'horari comercial oficial i sense excedir els valors mínims d'emissió sonora a 
l'ambient exterior en funció de les zones de sensibilitat acústica definides en els 
documents municipals  
corresponents.  
 
Article 39 

(Exempció de l'autorització)  
Resten exemptes d'autorització municipal les activitats següents:  
a) Instal·lació de plaques o escuts identificatius de dependències públiques, seus 
de representacions oficials estrangeres, centres d'ensenyament, hospitals, 
clíniques privades, dispensaris, farmàcies, institucions benèfiques, establiments 
professionals, organitzacions polítiques, sindicals, empresarials i en general les 
que no tinguin ànim de lucre, sempre que es col·loquin sobre o al costat de les 
portes d'accés. Aquest serveis seran responsables de l’adopció de totes les 
mesures de precausió necessàries per evitar situacions de perill per als ciutadans 
i ciutadanes, com a conseqüencia de la instal·lació de suports indicatius. 
b) Anuncis col·locats a l'interior de les portes, vitrines o aparadors d'establiments 
comercials, sempre que es limitin a indicar els horaris d'atenció al públic, preu 
dels articles oferts, motius de tancament temporal del local, trasllat de les 
instal·lacions, liquidacions o rebaixes, o altres de similars, sempre amb caràcter 
temporal.  
c) Rètols o cartells que es limitin a assenyalar les situacions de venda o lloguer 
d'un immoble, col·locats en el mateix immoble.  
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Article 40 
(Obligacions del titular de l'autorització)  
La concessió de l'autorització per a activitats publicitàries comporta:  
a) L'assumpció de les responsabilitats que es deriven de les instal·lacions i dels 
missatges publicitaris corresponents.  
b) L'obligació del pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega 
fiscal que es doni sobre la instal·lació o acció publicitària.  
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari en perfectes condicions 
d'ornamentació i seguretat.  
d) L'adopció de totes aquelles mesures de precaució que fossin necessàries en 
l'execució i muntatge de les instal·lacions, amb l'objecte d'evitar situacions de 
perill. Les empreses autoritzades hauran de disposar obligatòriament d’una 
ssegurança de responsabilitat civil per a l’activitat per la qual tenen autoritzacó. 
 
Article 41 

(Vigència de l'autorització)  
Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries o l'exercici d'activitats 
d'aquesta naturalesa tindran la vigència que s'estableixi a la resolució que les 
atorgui. Si no s'estableix termini de vigència, s'entendran atorgades amb caràcter 
indefinit, a excepció de cartelleres, veles publicitàries, grans rètols o similars, que 
tindran un període màxim d'un any.  
 
Article 42 

(Revocació i suspensió de l'autorització)  
1. Les autoritzacions per a instal·lacions publicitàries podran ser revocades o 
suspeses d'acord amb la normativa vigent de règim local.  
2. No hi haurà dret a indemnització quan la llicència es revoqui per causa de la 
demolició de l'edifici o per edificació del solar en el qual estigui col·locat l'anunci 
publicitari.  
3. Les llicències que autoritzin la instal·lació de rètols o cartells en establiments 
comercials o industrials amb la seva denominació restaran sense efecte i sense 
dret a indemnització en el cas de canvi de titularitat o cessament de l'activitat.  
 
Secció segona: publicitat en els espais públics o a domicili  

 
Article 43  

(Fixació de cartells)  
1 Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres publicitàries 
permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció d'obres i de 
tancament de solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, 
sempre que en cada cas s'hagi obtingut el consentiment del seu titular i, si escau, 
la llicència municipal corresponent. L’Ajuntament posarà a disposició dels partits 
aquells espais o elements adients per a la col·locació de publicitat. 
2. Per anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes de campanya 
electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès 
públic, com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres de 
similars, l'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat estàtica, 
totems. 
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3. En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors, 
s'ordenarà la seva retirada al responsable, que es determinarà d'acord amb les 
previsions de l'article 50. Si no ho fes, els retiraran els serveis públics municipals 
a càrrec del responsable.  
 
Article 44  

(Repartiment de publicitat)  
1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment domiciliari de publicitat 
els mateixos anunciants o les empreses de distribució de material publicitari 
legalment constituïdes amb aquesta finalitat, les quals hauran d'estar donades 
d'alta a efectes tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos 
municipals corresponents.  
2. El material publicitari haurà d'ésser dipositat a l'interior de les bústies 
particulars o en aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris hagin 
disposat per a la seva recepció, i haurà d'estar plegat degudament tenint en 
compte les dimensions de les boques de les bústies. Es prohibeix expressament 
deixar la publicitat a les entrades, als vestíbuls, als accessos de finques i als 
elements comuns dels immobles no destinats a la recepció de correspondència o 
publicitat, com ara taules, cadires o jardineres.  
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari i els anunciants que en 
facin la distribució directament hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en 
aquelles bústies o finques que tinguin adherit algun rètol identificatiu de la 
voluntat expressa dels seus titulars o usuaris de no rebre'n. L’Ajuntament 
imprimirà un adhesiu gratuït pels ciutadans i ciutadanes que no desitgin 
publicitat a casa seva. 
 
Article 45 

(Prohibicions generals)  
1 Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als 
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres 
llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat 
publicitària que pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements 
urbanístics d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.  
2. Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o 
contingut siguin contràries a l'ordenament jurídic. Particularment, resta 
prohibida tota forma de publicitat que atempti contra la dignitat de la persona.  
3. No s'autoritzaran les activitats publicitàries que utilitzin l'ésser humà o els 
animals de forma violenta o vexatoria amb l'única finalitat de convertir-se en 
suport material del missatge o instrument de captació d'atenció, així com les 
manifestacions de publicitat enganyosa, deslleial, subliminal o que infringeixin 
allò que disposa la normativa específica sobre publicitat de determinats 
productes, béns, activitats o serveis.  
4. Resta prohibida l’intal·lació de tanques publicitaries al voltan de carreretes, de 
conformitat  amb la legislacio vigent de Carreteres llei 7/1993 de 30 de 
setembre. 
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Article 46 

(Infraccions)  
1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa, l'incompliment 
dels preceptes d'aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el 
cas de manca de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos 
que la publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor 
no es pugui identificar, seran responsables  de les infraccions comeses el 
subjecte que anuncia.  
2. En el cas de la realització en espais públics d'activitats publicitàries no 
autoritzades, l'Ajuntament procedirà a la retirada dels elements o materials 
utilitzats sense perjudici de l'aplicació de les sancions corresponents.  
3. En cas d'activitats publicitàries autoritzades, quan es produeixi un perill 
imminent per a les persones o béns, el mitjà o suport publicitari utilitzat serà 
retirat per l'Ajuntament. Cas que sigui una empresa o particular, el cost serà 
revertit per l’Ajuntament a l’empresa o particular. 
 
 

Capítol V  

 

Neteja dels espais públics  

 

Secció primera: obligacions generals  

 

Article 47 

(Obligacions dels ciutadans i ciutadanes)  
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els 
espais públics, d'acord amb el que disposa aquest capítol i les disposicions 
complementàries que pugui dictar l'Ajuntament en l'exercici de les seves 
facultats.  
 
Article 48 

(Prohibicions)  
1. Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d'objecte o 
producte  
1. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls o similars han d'ésser 
dipositats a les papereres instal·lades a aquest efecte.  
3.  Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o altres matèries enceses a 
les papereres. Només es podran dipositar a les papereres un cop apagades o bé 
s'utilitzaran els cendrers que s'instal·lin a aquest efecte.  
4. Resta prohibit rentar o reparar vehicles i màquines als espais públics, excepte 
les instal·lacions que disposin de la preceptiva llicència.  
5. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu. En el cas 
que es generin residus en quantitats importants en relació a l'activitat realitzada, 
la infracció serà considerada falta greu.  
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Article 49 

(Activitats que poden embrutar els espais públics)  
1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el 
lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les autoritzacions 
que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l'obligació 
d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les 
parts i els elements urbans que n'hagin estat afectats i la de retirar-ne els 
materials residuals resultants.  
2. L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i sanejament 
corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior.  
 
Secció segona: neteja dels espais públics com a conseqüència d'obres o 

activitats similars  

Article 50 

(Obligació de neteja)  
1. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública 
correspondrà al contractista de l'obra i, subsidiàriament, al titular de la llicència.  
2. Després de les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres o 
magatzems de qualsevol vehicle, els titulars dels establiments o de les obres on 
s'hagin efectuat hauran de netejar l'espai públic utilitzat en cas que s'hagi 
embrutat, retirant-ne, si escau, els productes vessats.  
3. L'incompliment de les obligacions contingudes en aquesta secció serà 
sancionat com a falta lleu, sense perjudici de la reparació dels danys que s'hagin 
produït o, si escau, la immobilització del vehicle infractor.  
 

Article 51 

(Obligacions relatives als vehicles de transport)  
Els vehicles de transport hauran de dur convenientment assegurada la càrrega, 
de manera que no hi hagi perill d'abocament o vessament. Així mateix, hauran 
d'anar convenientment nets de terra, pols o substàncies similars, de manera que 
no embrutin els espais públics. En cas d'incompliment, els agents de l'autoritat 
podran immobilitzar el vehicle fins que no es corregeixin les deficiències 
detectades.  
 
Article 52  

(Retirada d'objectes i materials)  
1. L'Ajuntament retirarà qualsevol objecte o material abandonat en un espai 
públic, sense perjudici de repercutir els costos de l'operació i aplicar la sanció 
corresponent al responsable.  
2. L'Ajuntament establirà un servei de retirada de mobles i estris dels espais 
públics, aquesta retirada es farà amb preavís i en circunstancies especials. 
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Capítol VI 

 

Recollida, transport i abocament de terres i runes  

 

Article 53  

(Concepte de terres i runes)  
1. Tindran la qualificació de terres i runes els materials següents:  
a) Les terres, les pedres i els materials similars procedents d'excavacions.  
b) Les runes i les deixalles resultants de treballs de construcció, demolició i 
enderroc, així com, en general, tots els sobrants d'obres majors i menors.  
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en 
circumstàncies específiques, determini l'Ajuntament.  
2. Les disposicions d'aquest capítol no s'aplicaran a les terres i altres materials 
assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs 
d'obra nova.  
 
Article 54  

(Materials utilitzats en les obres i runes)  
1. Els qui executin obres no podran envair els espais públics ni ocupar-los amb 
deixalles o materials, excepte quan tinguin l'autorització pertinent, concedida, 
per a casos justificats, a judici de l'Ajuntament.  
2. No es podran col·locar runes fora de la preceptiva tanca de l'obra.  
3. Les runes s'hauran de dipositar en sacs especials homologats o altres 
recipients similars autoritzats per l'Ajuntament.  
4. La inobservància del que disposen els anteriors apartats serà considerada com 
a falta greu.  
 
Article 55 

(Residus procedents de les obres)  
1.Resta prohibit abandonar o deposar directament en un espai públic qualsevol 
material residual o abocar-lo en qualsevol dels elements que en formen part, 
com ara escocells dels arbres, voravies i embornals. En qualsevol cas, els residus 
s'hauran de dipositar en els espais públics dintre d'elements de contenció 
homologats per l'Ajuntament, amb llicència municipal prèvia.  
2.L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la 
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de 
perill, en què es considerarà falta molt greu 
 
Article 56 

(Llicència)  
1. La col·locació de sacs de recollida de runes necessita l'autorització prèvia de 
l'Ajuntament, llevat que se situïn a l'interior de zones d'obres.  
2. Els sacs de recollida de runes solament podran ser utilitzats pels seus titulars.  
3. Un cop plens, els sacs han de ser tapats immediatament de forma adequada, a 
fi que no produeixin abocaments a l'exterior de materials residuals. Així mateix, 
és obligatori tapar diàriament els sacs en acabar l'horari de treball  
4. El titular de l'autorització és responsable dels danys causats als espais públics 
en les operacions de manipulació de les runes.  
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Article 57  

(Sacs de recollida de runes)  
1. La utilització de sacs per a recollida de runes de les obres és sempre preceptiva 
quan els materials d'extracció o de recollida totals excedeixin la quantitat d'1 
metre cúbic de volum, excepte en el cas d'obres d'urbanització en els espais 
públics o de la realització de rases i canalitzacions. En tot cas, en aquests sacs hi 
haurà de figurar de forma visible la identificació del seu responsable.  
2. Els sacs de runes de les obres hauran de retirar-se dels espais públics en els 
supòsits següents:  
a) Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència.  
b) A requeriment de l'autoritat municipal, quan motius d'interès general així ho 
aconsellin.  
c) Per buidar-los, una vegada estiguin plens.  
d) En tot cas, dins les 24 hores següents a l'acabament de les obres.  
e) Els caps de setmana i dies festius, així com aquells dies que l'Ajuntament 
determini, advertint-ne convenientment els afectats.  
3. Sobrepassat el termini de 24 hores que assenyala l'apartat d) anterior, els 
materials abandonats a la via pública seran retirats d'aquesta, sense que l'afectat 
pugui reclamar a l'Ajuntament les pèrdues ocasionades per l'eliminació d'aquests 
materials i sense perjudici de la repercussió del cost de la prestació del servei 
corresponent i de les sancions que hi corresponguin.  
 
Article 58 

(Ubicació dels sacs)  
1. Per decidir la ubicació els sacs de runes, en la concessió de l'autorització es 
tindran en compte les prescripcions següents:  
a) S'han de situar preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop com 
sigui possible, de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, 
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als 
estacionaments en la normativa general de circulació.  
b) No podran situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni 
reserves d'estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat 
sol·licitades per a l'obra mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de 
prohibició d'estacionament.  
c) No podran situar-se sobre les tapes d'accés de serveis públics, sobre boques 
d'incendi, hidrants, vàlvules, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap 
element urbanístic la utilització del qual pugui dificultar-se en circumstàncies 
normals o en cas d'emergència.  
2. La col·locació de sacs de runes en un espai públic haurà de deixar una zona de 
pas lliure, d'acord amb les condicions següents:  
a) en les voreres, d'un metre com a mínim  
b) en les calçades d'un sol sentit de circulació, 2,75 m. com a mínim  
c) en les calçades de doble sentit, 6 m com a mínim  
3. Quan els sacs estiguin situats a la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la 
vorera, de manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin a 
l'escorredora i hi discorrin fins a l'embornal més proper. Cada sac haurà de 
senyalitzar-se, com a mínim, amb tres cons de trànsit col·locats a la via pública en 
línia obliqua pel costat del sac més proper al de la circulació.  
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4. Quan els sacs hagin de romandre al carrer durant la nit, hauran de dur 
incorporats senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.  
 
Article 59 

(Substàncies prohibides als sacs de recollida de runes)  
1. No és permès dipositar als contenidors d'obres o sacs de runa ni abocar en un 
espai públic o en terrenys que no hagin estat designats per l'Ajuntament per a 
aquesta finalitat:  
a) Residus que continguin materials o substàncies inflamables, explosives, 
nocives, tòxiques o perilloses.  
b) Residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables.  
c) Mobles, estris o andròmines vells, així com qualsevol material residual similar.  
d) Qualsevol mena de material residual, no especificat en els apartats anteriors, 
que pugui causar molèsties als veïns o als usuaris dels espais públics.  
2. L'incompliment del que disposa el paràgraf anterior serà considerat com a 
falta molt greu en el cas de l'apartat a) i com falta greu en els altres apartats.  
 
 
Article 60 

(Lliurament i abocament de runes)  
1. El lliurament de terres i runes per part dels veïns es pot efectuar de les 
maneres següents:  
a) Directament en els sacs de runes autoritzats.  
b) Directament als llocs d'acumulació de terres i runes que pugui establir 
l'Ajuntament.  
c) Directament als abocadors autoritzats.  
2. Les terres i les runes abocades en llocs no autoritzats seran retirades pel 
responsable de l'abocament a requeriment de l'autoritat municipal.  
3. La deposició de terres i runes als sacs s'ha de fer durant les hores en què no 
causi molèsties al veïnat.  
4 L'incompliment de les prescripcions d'aquest article tindrà la consideració de 
falta greu.  
 
 

Article 61 

(Transport de terres i runes)  
1. El transport de terres i runes per les vies públiques s'ha de fer dintre dels 
horaris que fixi l'Ajuntament.  
2. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes han de tenir les 
condicions adequades per a evitar l'abocament del contingut a la via pública.  
3. En la càrrega de vehicles, s'han d'adoptar les precaucions necessàries per 
impedir que s'embruti la via pública.  
4. Els materials transportats han de cobrir-se i protegir-se de manera que no se'n 
desprengui pols ni es produeixin abocaments de materials residuals.  
5. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a 
falta greu.  
 
 



 

 
147 

 

Títol segon  

 

Ordenació de la convivència ciutadana  

 

Capítol I  

Normes generals per a la preservació de la convivència ciutadana  

 

Article 62 

(Límits generals del comportament ciutadà)  
1. No són permesos cap acte, activitat o comportament a la via pública, als 
edificis i instal·lacions municipals o als transports públics que ocasionin danys als 
esmentats béns o al medi ambient, molèsties a altres persones i/o alterin la 
convivència ciutadana o el descans dels veïns.  
2. Tampoc es permeten els actes, activitats o comportaments dels ocupants 
d'immobles, d'edificis o d'instal·lacions de titularitat privada quan aquestes 
actuacions afectin la part exterior de les edificacions, la convivència ciutadana o 
el medi ambient.  
3. Tots els ciutadans i ciutadanes han de respectar la integritat i la titularitat dels 
béns de domini públic.  
4. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública 
seran requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, 
podran ser-ne desallotjades.  
5. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o 
retirar-ne els béns quan raons de seguretat o de salut i d'higiene així ho 
aconsellin.  
 
 

Capítol II  

 

Civisme i convivència ciutadana  

 

Secció primera: convivència i respecte a les persones  

 

Article 63 

(Infraccions de la convivència)  
1. No és permès:  
a) Fer burles o fer objecte de maltractament qualsevol persona, vulnerant la seva 
dignitat.  
b) Llençar a terra puntes de cigarret, xiclets o papers, llevat de fer-ho als espais o 
papereres habilitats expressament a tal efecte; escopir o realitzar necessitats 
fisiològiques a la via pública, en edificis i instal·lacions municipals o als transports 
públics.  
c) Elevar globus aerostàtics o disparar coets, petards i, en general, focs d'artifici, 
sense prendre les precaucions degudes per tal d'evitar accidents i molèsties a les 
persones i, en tot cas, amb subjecció al que disposi la normativa vigent.  
d)  Fumar i escopir durant els espectacles que se celebrin en locals tancats. 
Nomes  es podra fumar el espais destinats a fumadors. 
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e) Fumar en les dependències i edificis municipals, llevat dels espais destinats a 
aquest efecte.  
f) Encendre fogueres, brasers o fogons o fer foc tant a la via pública com a les 
portes, balcons i finestres, llevat d'autorització municipal.  
g) Rentar cap objecte, llençar brossa, rentar-se, banyar-se o banyar animals a les 
fonts i/o enterbolir-ne les aigües.  
h) Dipositar i donar menjar als animals en els espais públics.  
2. L'incompliment dels anteriors apartats serà considerat com a falta molt greu 
(apartats a) ; com a falta greu (apartat c); com a falta lleu (apartats b, d, e, f, g, h) 
 
Secció segona: conservació dels béns situats en espais públics  

 

Article 64 
(Danys al béns situats en espais públics)  
Obligacions del ciutadà en general. 
Tots els habitants de Rialp estan obligats, quan a la neteja de la població, a 
observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment. 
Correspon als particulars, comunitats de veïns i titulars de locals comercials, la 
neteja habitual de voreres o si no n'hi ha la part frontal del carrer que els afectin, 
solars particulars i similars. L'Ajuntament exerceix el control i inspecció d'aquesta 
neteja i pot obligar a realitzar-la. 
 
1. No és permès:  
a) Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o embrutar: parets o 
interiors d'edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques, 
bardisses o parets divisòries; fonts públiques; fanals d'enllumenat, pals de línies 
d'electricitat; conduccions d'aigües; senyalització vertical i horitzontal; semàfors; 
mobiliari urbà, entès com aquells elements que serveixin d'ornamentació, suport 
de serveis i activitats d'esplai i recreatives, com papereres, fonts, estanys, jocs 
infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors i 
escultures; i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin elements 
estructurals de la via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat 
de persones i vehicles.  
b) Embrutar les zones enjardinades, trepitjar-les o realitzar-hi qualsevol activitat, 
en aquest darrer cas llevat d'autorització municipal.  
c) Pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement 
embrutar mitjançant pintures, esprais o altres mitjans les façanes, parets, 
instal·lacions, edificis i mobiliari urbà, llevat d'autorització municipal i/o del 
titular del bé afectat per a realitzar pintures murals de caràcter artístic.  
2 L'incompliment dels apartats anteriors serà considerat com a falta greu 
(apartat a); com a falta lleu (apartat b). A més, l'infractor responsable dels danys 
es farà càrrec del cost de la reparació o reposició dels béns malmesos.  
3. Pel que fa a l'apartat c), la falta serà sancionada segons la intensitat, el 
contingut i el perjudici causat per l'esmentada conducta de conformitat amb els 
criteris següents:  
a) Seran considerades infraccions molt greus les pintades que causin  
deteriorament als edificis o altres béns d'interès històric o artístic del municipi.  
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b) Seran considerades infraccions greus aquelles que causin un deteriorament a 
les façanes dels edificis i els elements que en formen part confrontants a la via 
pública i aquelles que tinguin un contingut racista, xenòfob, sexista o que 
menystingui algun dels drets fonamentals o de les llibertats públiques dels 
ciutadans i ciutadanes.  
c) Seran considerades infraccions lleus les pintades que pel seu caràcter i 
intensitat no puguin incloure's en els anteriors apartats.  
4. En tots els casos, l'infractor responsable dels danys es farà càrrec del cost de la 
reparació o reposició dels béns malmesos.  
 

Article 65  

(Ocupació i usurpació de béns de domini públic)  
1. Els particulars que sostreguin béns municipals o hi facin actes d'ocupació, 
estaran obligats a reparar els danys i perjudicis que causin o a restituir el que 
hagin sostret, així com a abandonar els espais que hagin ocupat.  
2. Sempre que la seva conducta no estigui tipificada penalment, seran sancionats 
per la comissió d'una infracció administrativa. L'import de la sanció es calcularà 
d'acord amb el valor del dany causat, sense excedir en cap cas el doble d'aquest.  
 
Secció tercera: comportaments i activitats inadequades als espais públics  

 
Article 66 

(Prohibicions)  
Als espais públics del terme municipal de Rialp estan prohibits els següents 
comportaments:  
a) La petició de diners o donatius exercida de forma coactiva, de paraula u obra, 
amb violència o intimidació, o de forma que causi molèsties als ciutadans.  
b) L'oferiment d'objectes a canvi d'una quantitat de diners o donatiu, tal com 
mocadors, bosses, etc.  
c) La prestació de serveis no requerits, sense autorització ni llicència, a canvi d'un 
preu o donatiu, tal com la neteja de vidres dels vehicles, aparcament i vigilància 
de vehicles, interpretacions musicals i artístiques, etc.  
d) La realització de qualsevol altra activitat no autoritzada encaminada a obtenir 
del ciutadà diners o donatius.  
La intervenció municipal sobre aquests comportaments es durà a terme d'acord 
amb les polítiques socials establertes per l'Ajuntament adreçades a la prevenció i 
eradicació d'aquestes conductes.  
 
Article 67  

(Persones responsables)  
Seran responsables dels fets esmentats en l'article anterior els següents 
subjectes:  
a) Les persones majors d'edat que els exerceixin.  
b) Els pares, tutors o persones encarregades dels menors d'edat que els realitzin.  
c) Les persones que es facin acompanyar de menors d'edat, siguin o no de la seva 
família, amb l'objecte de produir llàstima i implorar la caritat pública.  
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Article 68  
(Intervenció municipal)  
La Policia competent requerirà als que practiquin les activitats en els termes 
descrits abans per tal que cessin en la seva actitud, actuant en tot moment de 
conformitat amb el previst en la present Ordenança i en la resta de l'ordenament 
jurídic.  
Si encara persistissin en la seva conducta, o fossin reincidents, la Policia 
competent els requerirà per tal que es presentin als Serveis Socials municipals, 
els quals estudiaran la seva situació, i procedirà, com a mesura cautelar, a la 
retirada i dipòsit dels fons que hagin obtingut amb aquesta activitat, així com 
dels elements utilitzats per al seu exercici, posant-los a disposició dels Serveis 
Municipals o, en el seu cas, a disposició judicial.  
Els elements requisats o intervinguts que tinguin un cert valor restaran en dipòsit 
pendents de la resolució que s'adopti a l'expedient sancionador durant un 
termini màxim de 15 dies, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció 
o lliurament a institució benèfica. Si els objectes són de poc valor, es procedirà 
d'immediat a la seva destrucció.  
L'incompliment d'aquestes normes serà considerat com a infracció lleu.  
La sanció que s'imposarà serà de multa, la quantia de la qual s'establirà com a 
mínim en 30 euros i com a màxim en 300 euros, tenint en compte per a la seva 
graduació la reincidència i altres circumstàncies que concorrin en els fets.  
Aquesta sanció podrà implicar la pèrdua de subvencions i ajuts municipals de 
caràcter discrecional que per les seves circumstàncies socioeconòmiques rebi 
l'infractor.  
Una vegada resolt l'expedient amb imposició de multa, en el cas d'impagament 
aquesta s'executarà per la via de constrenyiment, procedint al cobrament de la 
sanció a través dels diners incautats i dels elements requisats si aquests 
existeixen.  
 
Article 69 

(Reiteració dels incompliments)  
Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera 
inequívoca i manifesta l'expressat en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser 
considerada com a desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a 
resistència activa o passiva a complir un manament d'aquesta, amb menyspreu 
de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels organismes públics 
als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent.  
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Secció quarta: consum de begudes alcohòliques i drogues  

 
Article 70  

(Prohibició del consum i venda de begudes alcohòliques en espais públics)  
1. Resta prohibit el consum, la venda i la distribució de begudes alcohòliques als 
espais públics, incloent-hi la realitzada mitjançant màquines automàtiques, amb 
excepció als actes polulars  organitzats per entitats, Ajuntament, degudament 
controlats 
2. Els establiments on sigui permès el consum o la venda de begudes 
alcohòliques  podran disposar d'espai per a la seva distribució directa a l'exterior, 
sempre i quan aquest espai exterior disposi de la preceptiva llicència d’ocupació 
de via pública amb taules i cadires o veles i marquesines.  
3. L'incompliment d'aquest article serà considerat, pel que fa al consum, com a 
falta lleu, i pel que fa a la venda i la distribució, com a falta greu. Es tindrà en 
compte per a la graduació de la sanció la seva repercussió pública, el fet que hi 
hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta i, per al cas de la venda, que els 
compradors siguin menors o persones que calgui protegir especialment .  
 
Article 71 

(Prohibició del consum de drogues)  
1. Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent, així com 
l'abandonament als esmentats llocs dels estris utilitzats per al seu consum en els 
espais públics.  
2. L'incompliment de la prohibició establerta en aquest article serà considerat 
com una falta lleu. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte les 
circumstàncies esmentades a l'article anterior.  
 
Article 72  
(Altres comportaments relacionats amb les drogues)  
1. No és permès als espais públics:  
a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques considerades il·legals per la legislació vigent.  
b) L'administració d'injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per 
personal sanitari en els casos d'urgència o de força major.  
c) Els comportaments previstos en el paràgraf anterior seran considerats com a 
falta greu.  
 
Policia d'espectacles.  
 
Article 73 

Amb caràcter general, en aquesta matèria regiran les normes de la llei sobre 
policia de l'espectacle, les activitats  recreatives i els establiments públics, i en el 
que no estigui previst es consideraran normes supletòries les que figuren en la 
present ordenança. 
Apartat 1.  
Llicències d'obertura al públic de locals o recintes destinats a espectacles, jocs o 
activitats recreatives.  
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Article 74 

La sol·licitud de la llicència es formularà davant de l'Ajuntament, mitjançant 
instància de la persona o empresa interessada, en la qual constin, i s'acreditin en 
el seu cas, documentalment, els següents extrems: 

a) Nom, edat i domicili del sol·licitant i títol o qualitat en virtut de la qual se sol·licita 
l'autorització.  

b) Declaració de tipus d'espectacles o activitats recreatives la realització de les 
quals es pretenen el local o recinte. 

c) Determinació del número d'espectadors o assistents que hagin de constituir 
l'aforament màxim del local o recinte l'obertura de la qual es sol·liciti.  
 
Article 75  

1. Juntament amb la instància s'haurà de presentar, a efectes d'acreditar les 
mesures de seguretat i higiene exigibles, les certificacions expedides pels 
tècnics en cada més idonis i que es trobin en possessió dels títols facultatius 
corresponents, així com els seu diversos elements o instal·lacions, 
potencialment perillosos per persones o béns que han estat previstos dels 
dispositius de seguretat i higiene exigits per la llei de policia de l'espectacle i 
altres normes concordants o complementàries.  

2. L'Alcaldia podrà disposar el reconeixement previ dels locals i de les seves 
instal·lacions del personal tècnic dependent d'ells o exigir l'aportació 
indispensable per a decidir amb més fonament sobre les condicions 
d'higiene i seguretat de cada local d'espectacles, d'acord amb els seves 
característiques estructurals i funcionals, i el nombre i perillositat de les 
instal·lacions que porti incorporades.  

 
Article 76. Llicències provisionals.  

1. Podrà concedir-se d'ofici o a petició de l'interessat, llicència provisional pel 
funcionament, quan s'estimi que, en ordre de l'autorització sol·licitada, és 
precís esmenar o modificar alguna o algunes de les característiques o 
elements estructurals o d'instal·lacions o serveis, del local o recinte que es 
tracti i sempre això no suposi riscos per a la seguretat personal del públic o 
dels actuant o del personal que mitjançant certificació prèvia subscrita per 
tècnic competent i visat pel Col·legi Professional respectiu.  

2. La llicència provisional no podrà tenir una durada superior al sis mesos, 
prorrogables per una sola vegada durant un període d'igual temps, en cas 
justificat, i  a sol·licitud que l'interessat. Transcorregut aquest termini, 
sense que s'hagi portat a terme les correccions o modificacions referides, la 
llicència provisional quedarà sense efecte i se suposarà denegada la 
sol·licitud inicialment formulada.  

 
Article 77 Iniciació a reinici d'activitats. 

1. Per l'Alcaldia s'ordenarà el reconeixement preceptiu  dels locals destinats a 
espectacles o esbarjos públics, quan després d'haver estat tancats durant 
sis mesos coma  mínim, pretenen començar o reinici les seves activats, a fi 
de comprovar si subsisteixen les mesures de seguretat  i sanitat que van ser 
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tingudes en compte per a la concessió de la llicència d'obertura i 
funcionament.  

2. En els supòsits d'inactivitat referits, s'entén que la llicència d'obertura i 
funcionament queda sense efecte als sis mesos comptats des d 
l'atorgament o des del començament de la inactivitat, i el propietari del 
local o l'empresari ha sol·licitat el seu reconeixement  previ, abans de l'inici 
o reinici  de les seves activitats . 

3. Si, com a resultat d'aquest reconeixement, es comprova que la reobertura 
d'un local d'espectacles pugés crear situacions de risc addicional, no 
eliminables sense la revisió o ampliació de els mesures de seguretat i 
sanitat inicialment imposades, es procedirà a la seva més ràpida resolució.  

4. En el supòsit que s comprovés l'aptitud del local per a la celebració dels 
espectacles o esbarjos públics previstos, o en el seu cas, tan aviat com 
siguin executats de conformitat amb les mesures de seguretat i sanitat 
determinades segons l'apartat anterior, la llicència d'obertura i 
funcionament recuperarà tot els seus efectes.  

 
Article 78 Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. 
1. La llicència d'Alcaldia es precisarà per a l'entrada en  funcionament de les 

instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables i en general per a les 
petites diversions que es donin al públic, fires i berbenes, en barraques 
provisionals o a l'aire lliure, cavallets, carrusels, gronxadors, tir al blanc i 
similars. La documentació que haurà d'acompanyar a la sol·licitud dels 
interessats per tal d'obtenir llicència de l'alcaldia per a instal·lacions 
eventuals haurà d'ésser: 

- DNI del titular 
- IAE de l'any en curs 
- Assegurança RC 

- Qualsevol altra que es consideri necessària en funció del tipus d'instal·lació i 
de la seva seguretat. 
La taxa fiscal s'estableix en 1,65 euros, metre lineal per dia d'ocupació i 3 
euros, per ocupació de via pública. 

2. En el supòsit que les diversions o esbarjos indicats anteriorment requereixen 
el muntatge de casetes, teulats, altres construccions o electrònics 
potencialment perillosos uns i altres hauran de ser reconeguts prèviament 
per un facultatiu idoni, que emetrà l'oportú informe sobre les condicions de 
seguretat pel públic, especialment en el supòsit que s'exposin animals 
ferotges o s'utilitzin armes.   

 
Article 79.  

1. Les llicències d'obertura i entrada en funcionament seran vàlides només pel 
local o ubicació que es consigni. 

2. Cap local podrà oferir espectacle, diversions  serveis, diferents d'aquells que 
expressament hagin estat autoritzats, excepte que, amb l'estricte subjecció a 
les condicions de la llicència, fos autoritzada per l'autoritat competent la 
celebració d'altres espectacle o activitats, amb caràcter extraordinari.  
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3. Si, en el cas què es refereix l'apartat anterior, les modificacions indicades no 
son susceptibles, se suspendrà temporalment el funcionament de la sal fins 
que s'arrangin les causes que el motiven.  Els serveis tècnics municipals 
podran realitzar tots els reconeixements i visites d'inspecció que considerin 
necessaris per a comprovar les condicions de seguretat i higiene i el 
funcionament d'instal·lacions i serveis.  

Apartat 2. 
Horaris. 

Bars: De els 6 hores del matí fins a la 2.30 hores tots els dies de la setmana i 
mig hora més els divendres, dissabtes i vigílies de festius, en el benentès de 
que des de l'hora de tancament fins els desallotjament total del local no pot 
transcórrer més de mitja hora. 

Per l'ampliació d'aquest horari en els dies de celebració de festes municipals 
i revetlles caldrà que l'interessat faci una sol·licitud a l'Ajuntament amb 
indicació dels dies si l'horari. 

 
Article 80 

Tots els espectacles començaran precisament a l'hora que s'assenyali en els 
cartells i programes, En les sales d'espectacles per sessions s'entén que la 
funció ha de començar a l'hora anunciada.  

 
Article 81. 

Els locals d'espectacles i activitats recreatives estaran oberts i, en el seu cas, 
degudament enllumenats, almenys quinze minuts, i els camps d'esports 
trenta minuts, abans de començar les actuacions i partits o el temps 
establert en les reglamentacions o normes especials. No obstant, l'autoritat 
municipal, tenint en compte la seva capacitat, o el fet de tractar-se 
d'esdeveniments locals o recintes s'avanci fins a dues hores abans del 
començament de l'actuació. 

 
Article 82 

L'Alcaldia podrà concedir, en circumstàncies extraordinàries, ampliacions 
d'horaris en atenció a les peculiaritats dels actes que es vulguin portar a 
terme.  

 
Apartat 3. 

Prohibicions i suspensions.  

 
Article 83  

1. Sense perjudici del que estableixen les disposicions especials, podran ser 
prohibits els espectacles o diversions públiques que siguin inconvenients o 
perilloses per a la joventut i la infància, que constitueixin un delicte o 
atemptin greument  contra l'ordre públic o els bons costums. També 
podran ser prohibits els espectacles o activitats que impliquin o puguin 
implicar crueltat o maltractes per als animals. 

2. L'autoritat municipal, immediatament després de tenir coneixement que es 
projecta celebrar o s'està celebrant algun espectacle o esbarjo públic que 
pugui constituir un delicte ho comunicarà, per via del Ministeri Fiscal a 
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l'Autoritat Judicial competent. Aquesta comunicació es farà saber 
simultàniament als empresaris o als seus organitzadors. 

 
Article 84. 

1. Independentment del que disposa el paràgraf 2 de l'article anterior, 
l'autoritat municipal, haurà de prohibir els espectacle, esports i activitats 
recreatives: 

a) Quan el local, recinte o instal·lació on es prevegi celebrar no tingui la 
llicència o autorització necessàries o no reuneixi l'aptitud exigible, tenint en 
compte les característiques específiques de l'acte que es pretén realitzar. 

b) Quan, amb ocasió o com a conseqüència dels actes existeixi perill que 
pugui produir alteracions greus a l'ordre públic. 

c) Quan la seva realització pugi causar danys a persones o coses. 
d) En el cas d'epidèmies, risc greu per a la salut pública, o catàstrofes 

públiques. 
e) La resolució per la qual es prohibeix la celebració d'espectacles, actes 

esportius o activitats recreatives haurà de notificar-se immediatament als 
organitzadors.  

 
Article 85 

Els espectacles , locals o esbarjos públics que ja estiguin desenvolupant-se 
podran ser suspesos per l'autoritat municipal, en qualsevol dels supòsits 
determinats en l'article anterior i en els següents: 

a) Quan, durant la celebració d'un espectacle o activitat recreativa, es 
produeixin tumults, desordre o violència, sense possibilitat immediata de 
restablir l'ordre pertorbat.  

b) Quan per excés d'ocupació o per altres   raons, el local o recinte deixi de 
complir les condicions de seguretat i higiene necessàries, produint-se un 
risc greu per  a les persones o per ales coses. 

c) Ens els casos que procedeixi, segons la legislació de propietat intel·lectual i 
de policia de l'espectacle. 

 
Apartat 4. 

 
 

Article 86 

Resta prohibit la negativa d'accés a l'obstaculitzaria de l'exercici de les 
inspeccions o controls reglamentaris, establerts conforme allò disposat en la 
present ordenança, en fàbriques, locals i establiments. 

 

Article 87 

Resta prohibit l'obertura d'un establiment, l'inici de les seves activitats o el 
desenvolupament del seu funcionament sense autorització o sense adoptar 
totalment o parcialment les mesures de seguretat obligatòries, o quan 
aquestes no funcionin o siguin defectuoses, o abans de que l'autoritat 
competent hagi expressat la seva conformitat amb els mateixos.  
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Article 88 

Es prohibeix admetre a menors als establiments públics o en locals 
d'espectacle quan sigui prohibit, i la venda o servei de begudes alcohòliques 
i tabac als mateixos. 

 
Article 89 

Es prohibeix, sense autorització expressa de l'Alcaldia, l'excés en els horaris 
legals d'obertura i tancament d'establiments, d'espectacles i d'activitats 
recreatives i d'esbarjo. 

 
Article 90 

Es prohibeix l'exhibició d'objectes perillosos per la integritat física d eles 
persones amb la finalitat de fer foc o d'intimidar-les. 

 
Article 91 

Es prohibeix alterar la seguretat col·lectiva i causar desordres en les vies, 
espais o establiments públics. 

 
Article 92 

1. D'acord amb l'aforament del local, és obligatori que al mateix hagi vigilant de 
porta 

2. Els propietaris o en el seu cas, els encarregats dels locals evitaran la sortida a 
la via pública d'objectes o recipients de vidre o metàl·lics que puguin causar 
perills a vianants, i també objectes que embrutin o causin molèsties o perill 
pels vianants. 

 
 
Capítol III  

 

Comportament a la via pública  

 

Article 93 
(Ordre públic)  
1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els 
següents comportaments seran considerats faltes greus:  
a) Originar desordres als espais o establiments públics.  
b) Desobeir els mandats de l'autoritat.  
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva 
repercussió pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que 
calgui protegir especialment o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa 
falta.  
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest 
article, els agents de l'autoritat podran instar els infractors perquè deposin la 
seva actitud i, si és necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on 
s'estigui produint l'incident.  
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Article 94  

(Jocs infantils)  
1. Els jocs infantils es practicaran en les zones reservades a tal efecte o, en 
absència d'aquestes, en aquells espais públics en què no comportin un perill per 
als practicants o una molèstia per a la resta d'usuaris. Resta expressament exclòs 
a aquest efecte l'ús dels espais reservats a la circulació de vehicles.  
2. Els pares, tutors o responsables dels menors vetllaran pel respecte del que 
disposa el paràgraf anterior.  
 
Capítol IV  

Sorolls  

Secció primera: disposicions generals  

 

Article 95 

(Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència ciutadana)  
1. Els infractors de les disposicions contingudes en aquest capítol seran requerits 
a cessar en l'activitat pertorbadora. Quan no es pugui localitzar la persona 
responsable de la infracció, es prendran les mesures necessàries per fer cessar la 
molèstia provocada als veïns.  
2. Excepcionalment, no seran objecte de denúncia els infractors d'emissió de 
sorolls que a requeriment dels agents de l'autoritat cessin immediatament en 
aquesta activitat. En cas de negativa, continuació o reincidència en la molèstia es 
cursarà la denúncia corresponent.  
3. Es considerarà falta greu desatendre els requeriments municipals per desistir 
de continuar amb l'activitat que generi sorolls molestos o per a la correcció de 
les deficiències observades, i es podrà considerar igualment com a delicte de 
desobediència a l'autoritat.  
 
 Secció segona: Sorolls als edificis  

 

Article 96 

(Prohibicions)  
1. No és permès:  
a) Cantar o parlar en un to de veu excessiu a l'interior dels habitatges i per les 
escales i els patis dels edificis, especialment des de les 22 hores fins a les 8 hores 
del matí.  
b) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el període horari 
assenyalat a l'apartat anterior.  
c) Qualsevol classe de soroll evitable a l'interior dels habitatges, particularment 
els produïts per reparacions de caràcter domèstic o trasllat de mobles, 
especialment de les 22 fins les 8 hores.  
d) Deixar entre les 22 i les 8 hores en patis, galeries, balcons o finestres qualsevol 
animal que, amb els seus cants, sons, crits o altres activitats, pertorbi el descans 
dels veïns. Durant les hores restants, també hauran d'ésser retirats pels seus 
propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als altres 
ocupants de l'immoble o als dels habitatges propers. Tampoc no podran produir 
molèsties encara que els animals estiguin a l'interior dels pisos o locals de què es 
tracti.  
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e) En general, la realització de qualsevol activitat que provoqui molèsties al 
veïnat per causa del soroll.  
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a 
falta greu.  
 

Article 97 

(Obligacions)  
1. Els propietaris o els usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscs, 
magnetòfons, altaveus, instruments musicals i altres emissors acústics hauran 
d'abaixar-ne el volum o utilitzar-los de manera que no ocasionin molèsties als 
veïns, especialment de les 22 fins a les 8 hores. Durant la resta del dia ho hauran 
de fer si ho demana qualsevol veí que manifesti que hi ha persones malaltes al 
seu domicili o qualsevol altra circumstància que requereixi silenci.  
2. Les activitats musicals o artístiques de qualsevol altre tipus i les festes en 
domicilis particulars s'atendran al que estableix l'apartat anterior.  
3. En qualsevol cas, mai no es podran superar els límits previstos en l'article 
següent.  
4. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a 
falta greu.  
 

Article 98 

(Nivells màxims admissibles a l'ambient interior produïda per les activitats i el 
veïnat) Sense perjudici de les infraccions previstes en els articles anteriors, en 
cap cas es podran superar els nivells d'emissió sonora establerts en l’ordenança 
municipal de sorolls. 
L'incompliment d'aquests valors serà constitutiu de falta greu.  
 
Article. 99 

(Nivells màxims admissibles de soroll a l'exterior dels edificis) ) Sense perjudici de 
les infraccions previstes en els articles anteriors, en cap cas es podran superar els 
nivells d'emissió sonora establerts en l’ordenança municipal de sorolls. 
 
Secció tercera : sorolls provocats des dels espais públics  

 

Article 100 

(Prohibicions)  
1. No és permès:  
a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i tumults.  
b) La realització de treballs en la via pública i en la construcció a partir de les 20 h 
i fins a les 8 h, excepte en el cas d'obres urgents i aquelles autoritzades per 
l'Ajuntament que pel perill o els inconvenients que comportin no es puguin 
efectuar en horari diürn.  
c) Accionar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís acústic (alarmes, 
sirenes, etc.) instal·lat en edificis o vehicles. En cas de no ser localitzats els 
responsables del sistema d'avís acústic, podran ser emprats els mitjans 
necessaris per fer cessar les molèsties als veïns.  
2. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a 
falta greu.  
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Article 101 

(Aparells sonors)  
1. Als espais públics no es pot cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, 
instruments musicals o altres aparells anàlegs per sobre dels límits que imposa el 
respecte mutu. La intensitat sonora derivada de l'ús d'aquests aparells en els 
vehicles no podrà excedir la que es determina per al soroll del motor.  
2. Les persones que portin en funcionament aquests aparells hauran de tancar-
ne la connexió en el cas que els ho requereixi qualsevol persona autoritzada, per 
causa justificada.  
3. L'incompliment del que disposen els apartats anteriors serà considerat com a 
falta lleu.  
 

Article 102 
(Vehicles de transport públic)  
Els vehicles de transport públic modularan el nivell sonor dels seus aparells de 
ràdio o de reproducció de música per tal d'evitar molèsties als usuaris i/o 
vianants, d'acord amb la normativa vigent.  
 
 Article 103 

(Música ambiental)  
L'emissió de música ambiental al carrer restarà sotmesa a l'autorització de 
l'Ajuntament, i es limitarà als períodes o dates tradicionals en zones comercials o 
anàlogues. Per a la localització dels equips o instal·lacions musicals serà 
necessària la conformitat prèvia dels veïns als quals pugui correspondre suportar 
la fixació o connexió material des de la seva façana o habitatge. Els límits de 
l'horari d'emissió es fixaran entre les 8 i les 22 hores, amb un període de descans 
almenys entre les 14 i les 17 hores. 
 
Títol tercer 

Prevenció de perills i riscos, situacions d'emergència i protecció civil  

 

Capítol I  

Intervenció administrativa de prevenció i precaució  

 
Article 104 

(Clàusula d'intervenció administrativa general)  
1. L'Ajuntament ha de preservar la vida, la salut i la integritat de les persones, la 
protecció de llurs béns i la protecció del medi ambient, en especial en situacions 
de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitat pública.  
2. Per a la consecució d'aquests fins, podrà desenvolupar aquelles mesures 
d'intervenció administrativa que, en virtut dels principis de prevenció de perills i 
de precaució, es trobin en el seu àmbit competencial, amb ple respecte pels 
drets i llibertats individuals i llur protecció i jurídica.  
3. En cas d'haver de dictar-se mesures restrictives dels drets i llibertats o 
d'imposar càrregues personals, aquestes tindran la vigència estrictament 
necessària per a fer front a la situació de risc, perill o emergència, i hauran de ser 
proporcionals a aquesta.  
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4. L'Ajuntament, d'acord amb la legislació de protecció civil, elaborarà, aprovarà i 
aplicarà els plans d'emergència d'àmbit municipal i participarà, si s'escau, i 
col·laborarà en l'aplicació dels d'àmbit superior.  
 
Article 105 

(Mesures d'intervenció administrativa)  
1. L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a prevenir, evitar o 
minimitzar els efectes derivats de les catàstrofes o calamitats públiques, entre 
les quals cal esmentar:  
a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.  
b) Recomanar el confinament de les persones en llurs domicilis o en llocs segurs, 
d'acord amb les previsions des plans corresponents.  
c) Restringir l'accés a zones de perill o zones d'operació.  
d) Limitar i condicionar l'ús dels serveis públics i privats i el consum de béns.  
e) Qualsevol altra que es consideri necessària, d'acord amb la situació 
d'emergència i el pla que hi sigui d'aplicació.  
2. L'Ajuntament difondrà el contingut dels plans d'emergència entre tots el 
ciutadans i ciutadanes.  
 
Article 106 

(Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes)  
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de ser informats per l'Ajuntament 
sobre els riscoss i perills greus que els poden afectar i els instruments i mesures 
previstos per a afrontar-los, en el marc de la legislació sobre la matèria.  
2. L'Ajuntament potenciarà la participació ciutadana en la redacció i execució de 
plans i dispositius de reducció dels perills i riscos i la prevenció d'emergències.  
3. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret i el deure de col·laborar amb 
l'Ajuntament en el conjunt de tasques i finalitats esmentades a l'article anterior i, 
en especial, amb els dispositius de protecció civil, en especial els simulacres, 
d'acord amb la legislació i les instruccions de les autoritats competents en 
aquesta matèria.  
4. En particular, els ciutadans i ciutadanes, declarada l'activació d'un pla de 
protecció civil, estan obligats a seguir les instruccions i a complir les ordres 
emanades de l'autoritat designada en el pla.  
5. La col·laboració regular dels ciutadans i ciutadanes podrà dur-se a terme 
mitjançant les associacions de voluntariat constituïdes d'acord amb la legislació 
de protecció civil de Catalunya.  
 

Capítol II  

Emergències i protecció civil  

 

Article 107  
(Autoritats)  
1. L'alcalde és l'autoritat superior de protecció civil en l'àmbit municipal, sens 
perjudici de les funcions dels òrgans de la Generalitat o de l'Estat en cas 
d'activació d'un pla de la seva competència.  
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2. Correspon a l'alcalde, entre altres funcions atribuïdes per la normativa de 
protecció civil, declarar l'activació o la desactivació dels plans de protecció civil 
d'àmbit municipal i requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració 
necessària per a complir les obligacions establertes per legislació vigent.  
 
Article 108 

(Prestacions forçoses)  
1. A petició de l'autoritat competent, els ciutadans i ciutadanes estan obligades a 
la prestació de serveis destinats a prevenir o evitar la situació de perill o risc o 
afrontar l'emergència, de manera proporcionada a la situació creada i a les 
possibilitats de cadascú. La prestació d'aquests serveis es obligatòria i no dóna 
lloc a indemnització per aquesta causa.  
2. L'autoritat, sempre que la naturalesa del perill, risc o emergència ho faci 
necessari, podrà ordenar, així mateix, la requisa, la intervenció i l'ocupació 
temporal i transitòria dels béns, locals, indústries i tota classe d'establiments 
necessaris per a fer front a la situació excepcional.  
 

Article 109 

(Mitjans de comunicació)  
1. En les situacions d'emergència declarades per l'autoritat competent, els 

mitjans de comunicació municipals hauran de transmetre i publicar de 
manera prioritària i immediata, si l'emergència així ho requereix, la 
informació, els avisos i les instruccions que les autoritats els facilitin. 

2.  L'alcalde, com a màxima autoritat de protecció civil en l'àmbit municipal, 
podrà sol·licitar també, en aquells casos, idèntica col·laboració per part 
dels mitjans de comunicació de titularitat privada, perque atenguin  
aquesta petició . 

 
 
Capítol III  

Infraccions  
 

Article 110 

(Infraccions molt greus)  
1. Són considerades faltes molt greus, sens perjudici de la resta dels supòsits 
previstos per la legislació de protecció civil:  
a) Impedir la requisa o l'ocupació temporal dels béns, de les instal·lacions i dels 
mitjans ordenades per l'autoritat competent en situacions d'activació d'un pla de 
protecció civil.  
b) Negar-se a transmetre, els mitjans de comunicació municipals, els avisos, les 
instruccions i les informacions que ordenin les autoritats competents en 
situacions d'activació d'un pla de protecció civil.  
2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus les infraccions greus comeses 
durant la situació d'activació d'un pla de protecció civil que hagin posat en perill 
la vida o la integritat de les persones o que hagin augmentat la situació de perill 
o risc col·lectiu greu o les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.  
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Article 111 

(Infraccions greus)  
1. Són considerades faltes greus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos 
per la legislació de protecció civil:  
a) No respectar les instruccions dictades per l'autoritat de protecció civil 
competent en situacions d'activació d'un pla o d'una emergència declarada.  
b) Negar-se a dur a terme les prestacions personals ordenades per l'autoritat de 
protecció civil competent en situacions d'activació d'un pla.  
c) No acudir a l'ordre de mobilització les persones adscrites als serveis associats 
als plans de protecció civil i els membres de les associacions del voluntariat de 
protecció civil de la localitat afectada per l'activació d'un pla o d'una emergència 
declarada en el lloc indicat per aquest o per l'autoritat.  
d) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisa o l'ocupació temporal dels 
béns, de les instal·lacions i dels mitjans ordenats per l'autoritat competent de 
protecció civil.  
e) Impedir el compliment de les ordres i les instruccions emanades de les 
autoritats de protecció civil en situacions d'activació de plans.  
2. Tindran la consideració d'infraccions greus les infraccions lleus comeses durant 
la situació d'activació d'un pla de protecció civil que hagin posat en perill la vida o 
la integritat de les persones o que hagin augmentat la situació de perill o risc 
col·lectiu greu o les conseqüències de la catàstrofe o la calamitat pública.  
 

Article 112  

(Infraccions lleus)  
Són considerades faltes lleus, sens perjudici de la resta dels supòsits previstos 
per la legislació de protecció civil:  
a) Exhibir les insígnies i els distintius establerts reglamentàriament per als 
voluntaris o voluntàries en els casos i en les condicions en què no en sigui 
autoritzat l'ús.  
b) No seguir o no respectar les mesures i les instruccions disposades per 
l'autoritat de protecció civil en els simulacres.  
 
 
Títol quart 

Procediment sancionador  

Secció primera. Procediment general.  

 

Article 113 

(Procediment aplicable i principis informadors)  
En defecte de procediment sancionador específic, les infraccions comeses 
tipificades en aquesta Ordenança es sancionaran prèvia tramitació del 
procediment regulat en aquest títol.  
L'exercici de la potestat sancionada haurà de tenir cura dels principis previstos a 
l'art. 3.4 d'aquesta Ordenança.  
 
Article 114 

(Inici del procediment)  
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1. El procediment s'inicia d'ofici o per denúncia de qualsevol persona mitjançant 
acord de l'òrgan competent per a sancionar. En cas que la denúncia fos 
greument injustificada, se li podrà carregar al denunciant les despeses originades 
per l'actuació de l'Administració en la tramitació de la denúncia. I si a més hi 
concorre mala fe es podrà considerar falta greu.  
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que la 
presenten, la notícia dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la 
seva comissió, i, quan sigui possible, la identificació dels presumptes 
responsables. S'haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no del 
procediment quan a la denúncia s'hi inclogui expressament la sol·licitud 
d'iniciació.  
 
Article 115 

(Actuacions prèvies)  
Amb anterioritat a la iniciació del procediment, podran realitzar actuacions 
prèvies els serveis municipals corresponents amb l'objecte de determinar amb 
caràcter preliminar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de 
motivar la incoació del procediment, la identificació dels possibles responsables i 
les circumstàncies rellevants que concorren en uns i altres.  
 
Article 116 

(Acord d'iniciació)  
1.L'acord d'iniciació tindrà com a contingut mínim el següent:  
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables.  
b) Els fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que 
hi poguessin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.  
c) L'instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per l'òrgan 
competent per sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions.  
d) L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient i la norma que li atribueixi 
tal competència.  
e) L'advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la 
responsabilitat o del pagament voluntari de la sanció pecuniaria, amb els efectes 
previstos a l'apartat 3 d'aquest article.  
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s'hagin pogut adoptar amb 
l'acord d'iniciació del procediment sense perjudici dels que es puguin adoptar 
durant la tramitació.  
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i 
dels terminis per al seu exercici  
2. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor amb trasllat de les actuacions, 
al denunciant, al presumpte responsable o responsables i als possibles 
interessats, als quals s'advertirà que, si no efectuen al·legacions en el termini de 
15 dies, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució sempre que 
contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada amb els 
efectes previstos als articles 210 i 211.  
3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva 
responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció 
que hi sigui procedent.  
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Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'inculpat, en 
qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació 
del procediment. En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. 
El dret d'aquesta reducció es perd en el cas que formuli al.legacions o impugni la 
resolució.  
 
Article 117 

(Al.legacions i proposició de prova)  
Els interessats disposaran de 15 dies per fer al·legacions i proposar proves. 
L'instructor realitzarà d'ofici quantes actuacions resultin necessàries per a 
l'examen dels fets, reclamant les dades i informacions que hi siguin rellevants per 
determinar en el seu cas l'existència de responsabilitats susceptibles de sanció.  
 
Article 118 

(Període de prova)  
Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat, l'òrgan instructor 
podrà acordar l'obertura d'un període de prova per un termini no superior a 30 
dies ni inferior a 10 dies.  
Els fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat, 
formalitzats en document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor 
probatori sense perjudici de les proves que puguin practicar els propis 
administrats.  
 
Article 119 

(Drets dels interessats)  
Seran drets del presumpte responsable:  
a) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments 
sancionadors en què tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir 
còpies dels documents que s'hi contenen.  
b) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb 
els originals, i també la devolució d'aquests excepte quan hagin de figurar en el 
procediment.  
c) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al 
procediment o que ja es trobin en poder de l'Administració actuant.  
 
Article 120 

(Proposta de resolució)  
Conclosa, en el seu cas, la prova, l'òrgan instructor del procediment formularà 
proposta de resolució, en la qual es fixaran el fets considerats provats, la seva 
qualificació jurídica, la determinació de la infracció, la persona o persones 
responsables i la sanció que es proposa imposar o bé la declaració d'inexistència 
d'infracció o responsabilitat.  
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Article 121 

(Notificació i audiència als interessats)  
La proposta de resolució es notificarà als interessats atorgant un termini de 15 
dies per a poder-hi formular al·legacions davant l'instructor del procediment. Es 
podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni 
s'hagin de tenir en compte altres fets ni altres al·legacions ni proves que les ja 
realitzades en el seu cas per l'interessat.  
 
Article 122 

(Resolució)  
La proposta de resolució, juntament amb tot l'expedient, es cursarà 
immediatament a l'òrgan competent per resoldre el procediment, el qual, si no 
decideix que es realitzin actuacions complementàries indispensables, dictarà 
resolució, que serà motivada, decidirà totes les qüestions plantejades pels 
interessats i aquelles derivades del procediment i es notificarà als interessats.  
 
 

 

Article 123 

(Reparació de la situació alterada)  
La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original i també amb la 
indemnització pels danys i perjudicis causats a l'Administració, que podran ser 
determinats per l'òrgan competent per a sancionar. Caldrà comunicar a 
l'infractor, si s'escau, la sanció perquè la satisfaci en el termini establert al 
Reglament general de recaptació.  
 
Article 124 

(Òrgans competents)  
Seran òrgans sancionadors l'alcalde o el membre d'aquest Ajuntament a qui 
delegui l'exercici de la competència.  
Secció segona. Procediment simplificat  
 

Article 125 
(Requisits i tramitació simplificada)  
El procediment simplificat es regirà per les normes del procediment general per a 
sancionar fets que previsiblement constitueixin infraccions lleus, amb les 
especialitats següents:  
1. Seran òrgans instructors els caps de les unitats administratives.  
2. A la vista de l'acord d'incoació, l'òrgan instructor notificarà al presumpte 
responsable aquest acord, indicant-hi, a més, els fets que se li imputen, la 
infracció que comporten i la sanció que, si s'escau, seria procedent aplicar-li, i 
també l'òrgan competent per a sancionar i la norma que l'autoritza.  
3. En la mateixa notificació de l'apartat anterior se citarà el presumpte 
responsable perquè, en un termini de 10 dies, presenti les al·legacions i proposi 
les proves que consideri adients a la seva defensa.  
4. Un cop estudiades les al·legacions presentades i un cop practicada la prova 
proposada, si escau, l'òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l'òrgan 
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competent per a sancionar. La proposta haurà de tenir en compte les al·legacions 
presentades i el resultat de la prova practicada.  
5. A la vista de la proposta de resolució feta per l'instructor, l'òrgan competent 
per a sancionar podrà pronunciar-se en el sentit proposat en aquella o retornar 
l'expedient a l'instructor perquè completi les actuacions per tal de pronunciar-se 
adequadament.  
 
Secció segona. Tipificació d'infraccions i sancions.  

 
 

 

Article 126 

(Graduació de les infraccions)  
1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions d'aquesta 
Ordenança previstes com a tals infraccions, que es qualificaran en lleus, greus i 
molt greus.  
2. Els expedients sancionadors iniciats de resultes de la comissió de presumptes 
faltes lleus s'evacuaran pel procediment sancionador simplificat. Aquells que 
s'iniciïn de resultes de presumptes infraccions greus o molt greus quedaran 
subjectes al procediment general.  
3. Les normes definidores d'infraccions i sancions no seran susceptibles 
d'aplicació analògica.  
 
Article 127 

(Tipificació de les infraccions)  
1. Es reputaran com a infraccions els actes o omissions tipificats expressament i 
els que en general constitueixin vulneracions de les normes contingudes en 
aquesta Ordenança o desobediència als manaments d'establir qualsevol mesura 
correctora o de seguir determinada conducta, sempre dintre del marc que per a 
les infraccions estableix l'art. 140 del títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local.  
2. En defecte de tipificació expressa es consideraran:  
a) faltes lleus les que impliquin mera negligència o descurança, les conseqüències 
de les quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques;  
b) faltes greus les que constitueixin reincidències en les faltes lleus i aquelles 
que, per mera negligència o descurança, afectin la seguretat o la salubritat 
públiques;  
c) faltes molt greus la desobediència reiterada a les ordres per a l'adopció de 
mesures correctores o de seguir determinades conductes i la resistència 
manifesta o el menyspreu al compliment de les normes d'aquesta Ordenança.  
3. El tancament o clausura correspondrà, com a sanció, a l'apartat de faltes molt 
greus, en els supòsits descrits en el paràgraf anterior.  
4. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els 
casos de desobediència o resistència a l'autoritat municipal o als seus agents, 
que es passi el tant de culpa als tribunals de justícia.  
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Article 128 

(Tipificació de sancions i mesures complementàries)  
1. Quant a les sancions a aplicar, s'estarà a allò que disposa la legislació vigent en 
cada cas. Independentment de la imposició de la sanció corresponent, es podrà 
determinar la clausura de l'establiment i de les activitats quan, requerits els qui 
en siguin titulars, no sol·licitin llicència d'obertura o quan l'Ajuntament no la 
pugui concedir en no ajustar-se a les determinacions de la normativa aplicable.  
2. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà 
de conformitat amb els procediments establerts.  
3. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança seran sancionades amb 
multes d'acord amb la següent graduació, dintre dels màxims establerts per la 
legislació vigent en cada moment per a la sanció d'infraccions a les ordenances 
municipals:  
Infraccions lleus: fins a 750 euros  
Infraccions greus: fins a 1.500 euros  
Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros  
4. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d'un determinat fet imputat 
d'acord amb la tipificació d'infraccions d'una ordenança sectorial i la d'aquesta 
Ordenança, prevaldrà la de l'ordenança sectorial.  
 
 
Disposició Adicional: 

Qualsevol nova disposició de rang de Llei que afecti aquesta Ordenança general 

de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Rialp quedarà 
automàticament aprovada donant compte al Ple de la Corporació de la seva 
modificació. 
 
 
Disposició final  

La modificació i el redactat actuals han estat aprovats per l’Ajuntament en Ple en 
sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2011. L’acord d’aprovació inicial va 
estar exposat al públic al tauler d’edictes i al BOP nº 143, de 6 d’octubre de 2011, 
per termini de 30 dies hàbils sense que s’hi presentés cap al·legació ni 
reclamació, per la qual cosa l’acord  d’aprovació inicial esdevè definitiu i publicat 
per a la seva efectivitat al BOP nº 168, de 26 de novembre de 2011, entrant en 
vigor el dia 1 de gener de 2012 
 
 
Gerard Sabarich Fernàndez-Coto 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp   El Secretari 
 


