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AJUNTAMENT D’ALCANÓ
Edicte aprovació definitiva ordenança fiscal neteja viària, qualitat de les obres en l’àmbit del domini públic
Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de les activitats de: neteja viària, qualitat de les
obres en l’àmbit del domini públic.
En compliment dallò que disposen l’article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 25 de
setembre de 2014, aprovà inicialment l’ordenança municipal reguladora de les activitats de: neteja viària,
qualitat de les obres en l’àmbit del domini públic.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 212 de data 5 de novembre, i atès
que no havent presentat al·legacions, en sessió del Ple de data 10 de desembre, els acords provisionals
han esdevingut definitius.
Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
1) Text íntegre de les ordenances municipals de nova imposició, i següents:
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE NETEJA VIÀRIA
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
És objecte d’aquesta ordenança regular les condicions per millorar les condicions de neteja dels espais
privats i de la via pública del municipi.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Pel que fa a la neteja, es considera via pública: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins,
jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones d’esbarjo, ponts i altres
béns d’ús públic municipal destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans.
Article 3. Foment de les conductes cíviques
1. Tots els habitants d’Alcanó han d’observar una conducta encaminada a mantenir l’estat de neteja,
l’estètica i la salubritat del municipi en el seu conjunt i a reduir i minimitzar la producció de residus, fomentarne la reutilització i afavorir-ne i promoure el reciclatge.
2. Tanmateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de què tinguin coneixement en matèria de neteja
pública.
3. L’Ajuntament autoritzarà les accions que, en matèria de neteja pública, desenvolupin els particulars per
iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
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Article 4. Compliment de l’ordenança per part dels ciutadans.
1. Aquesta ordenança és d’obligat compliment per a tots els veïns i demés persones que romanen al
municipi (inclosos transeünts i visitants) i també per als titulars de qualsevol tipus d’establiment professional,
comercial, industrial, oficines i establiments de serveis situats dins del terme municipal.
2. L’Ajuntament exigeix el compliment d’aquesta ordenança i obliga les persones infractores a restaurar els
béns danyats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.
3. Les normes d’aquesta ordenança s’apliquen per analogia en els supòsits que, tot i que no hi estiguin
expressament recollits, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit d’aplicació.
TÍTOL II
Neteja dels espais privats
Article 5. Obligacions dels propietaris
1. Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l’ornament públic d’aquests elements,
mitjançant la neteja i el manteniment de les façanes, entrades i, en general, de totes les parts de l’immoble
visibles des de la via pública.
2. Els propietaris dels solars urbans sense edificar han d’impedir-hi l’accés i la possibilitat d’abocar-hi
escombraries. Estan obligats a mantenir-los en perfecte estat de netedat, lliures de residus, vegetació
incontrolada, material de rebuig o altres de similars i conservar-los en les degudes condicions d’higiene,
salubritat, seguretat i ornament públic.
3. Els propietaris dels terrenys en sòl urbanitzable i no urbanitzable hauran de mantenir-los en perfecte estat
de netedat, lliures de residus, material de rebuig o altres de similars i conservar-los en les degudes
condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic. L´Ajuntament quan així ho determini, pot
impedir l’accés a aquests terrenys amb l’objectiu de complir aquestes obligacions.
4. Els propietaris són els encarregats de netejar els patis interiors d’illes de cases, els solars particulars, les
galeries comercials, els passatges particulars i similars. Els productes utilitzats per escombrar i netejar la via
pública, quan aquesta tasca la duguin a terme els particulars, mai no es poden abandonar al carrer, sinó que
s’han de recollir en bosses, i després lliurar-les al servei de recollida de residus en la forma i condicions que
estableix aquesta ordenança.
Article 6. Treballs subsidiaris
Quan els propietaris incompleixin els requeriment municipals de neteja, recollida o retirada de residus,
l’Ajuntament pot dur a terme subsidiàriament els treballs de neteja que segons l’ordenança ha de fer la
ciutadania, i els haurà d’imputar el cost dels serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives
que els corresponguin.
TÍTOL III
Neteja de la via pública
Article 7. Prohibicions
Queden prohibides les següents accions:
a) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial façanes i portes des edificis, tant
públics com privats, o el mobiliari urbà que hi ha a la via pública. Això també inclou la prohibició de fer
pintades, grafits, col·locar adhesius i cartells, papers. etc, sense autorització expressa de l´Ajuntament.
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L’Ajuntament pot requerir l’infractor perquè netegi la zona afectada, independentment de la sanció aplicable;
també pot fer la neteja subsidiàriament i imputar-ne el cost a les persones responsables. Si es tracta
d’adhesius, cartells o similars enganxats a les façanes o al mobiliari urbà, també en són responsables les
persones físiques o jurídiques a favor de les quals es faci la publicitat, la promoguin, la gestionin o col·loquin
els cartells o els anuncis.
b) Llençar a la via pública qualsevol tipus de producte en estat sòlid, líquid o gasós, que afecti negativament
el seu grau de neteja.
c) Facilitar en la via pública qualsevol tipus d’aliment a animals i en particular a coloms, gossos i gats.
d) Tirar cigars, cigarrets, burilles i tota mena de material encesos dins de papereres i contenidors a la via
pública.
e) Llençar materials de qualsevol mena des dels vehicles.
f) Descarregar líquids o materials, a la via pública, que puguin produir danys al paviment o afectar la
integritat i la seguretat de les persones.
g) Netejar animals en vies o espais públics.
h) No és permès abandonar mobles i estris domèstics a la via pública, excepte quan se n’hagi acordat la
retirada amb el responsable de la recollida d’escombraries.
i) Buidar qualsevol mena d’aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la calçada, vorera i solars
sense edificar.
j) Reparar vehicles o màquines a la via pública, excepte en els casos de reparacions d’emergència en què
no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars.
k) Manipular, bolcar o arrancar les papereres, o qualsevol altre tipus de mobiliari de neteja urbana, així com
qualsevol altre acte que deteriori la seva presentació o els inutilitzi per a l’ús al que estan destinats.
l) Embrutar la via pública a causa de la tinença d’animals, i en especial els excrements abandonats.
Article 8. Obligacions
a) Els propietaris dels edificis, finques i establiments tenen l’obligació de mantenir netes les façanes
corresponents, les entrades, i especialment aquelles parts de l’immoble visibles de la via pública.
L’Ajuntament pot requerir als propietaris que duguin a terme les neteges necessàries.
b) Els propietaris o els explotadors d’establiments d’hostaleria i de punts de venda són els encarregats de
netejar la superfície del carrer que ocupin amb la seva activitat i de la zona d’influència. La neteja d’aquests
espais s’ha de mantenir de manera continuada tot el dia.
c) La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via pública, que no estiguin sota la
responsabilitat municipal correspon als titulars administratius dels respectius serveis.
d) Els organitzadors d’actes públics són responsables de la brutícia derivada dels mateixos i estan obligats a
informar a l´Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l’acte a celebrar.
Si com a conseqüència directa d’un acte públic es produïssin deterioracions a la via pública o en el seu
mobiliari seran responsables els organitzadors o promotors, que hauran d’abonar les depeses de reposició,
amb independència de les sancions.
e) La persona que treu a passejar un animal de companyia està obligada a recollir-ne i retirar-ne les
deposicions, i deixar la superfície neta d’excrements. Els excrements, una vegada tancat higiènicament en
bosses, s’ha de llençar a les papereres específiques si ni ha, en el seu defecte als contenidors de recollida
d’escombraries o a qualsevol paperera del municipi.
f) Si hi ha negligència en la conservació de les plantacions, dels espais lliures i dels jardins privats, de
manera que la vegetació o l’arbrat envaeixi la via pública, impliqui risc d’incendi o qualsevol altra
circumstància o acció que faci perillar la seguretat de la ciutadania o malmeti l’entorn urbà a judici dels
inspectors municipals, l´Ajuntament pot obligar el propietari a dur a terme els treballs necessaris. També pot
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escollir l’execució subsidiària i exigir els propietaris el pagament de les depeses causades i de la sanció
pertinent.
g) En cas de nevada, els propietaris d’edificis, titulars de negocis, el titular administratiu (si es tracta d’edifici
públic), els propietaris de solars i subsidiàriament els responsables dels mateixos, estan obligats a complir
amb les instruccions que en tot moment dicti l´Ajuntament.
Article 9. Obres i activitats diverses
1. Els titulars o responsables de les activitats i els promotors d’obres, els titulars de les llicències d’obres i
els transportistes hauran de deixar de manera immediata l’espai públic utilitzat completament net, sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, amb la cura i els mitjans
necessaris per evitar el deteriorament de la via pública, i també estan obligats a reparar-la i a retirar-ne els
materials residuals.
2. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle
susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions, i subsidiàriament els
titulars dels establiments i de les obres, hauran de netejar la via pública i els elements que hagin embrutat i
retirar-ne els materials dipositats.
3. És obligació del contractista netejar diàriament i sistemàticament la via pública que resulti afectada per la
construcció d’edificis o per fer obres.
Article 10. Execució subsidiària
L´Ajuntament sempre pot exigir les accions de neteja corresponents, o efectuar-les subsidiàriament a càrrec
dels infractors, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.
TÍTOL IV
Gestió de residus
Article 11. Concepte de residu
Tal i com estableix la Llei 9/2008, de 10 de juliol i la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/1993 de residus municipals, s’entén per residu qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor sen
desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n.
Article 12. Abocament de residus
Queda prohibit en tot el terme municipal abocar, abandonar, vessar o dipositar qualsevol tipus de residus en
llocs que no hagin estar autoritzats per l´Ajuntament.
Els infractors estan obligats a retirar la brutícia, les deixalles o els residus abandonats i a netejar la zona
afectada en el termini que estableixi l´Ajuntament amb independència de les sancions que corresponguin en
cada cas.
Article 13. Acumulació de residus
Es prohibeix acumular i/o emmagatzemar residus de qualsevol tipus, excepte els que estiguin expressament
autoritzats.
Article 14. Responsabilitat pel que fa a la gestió correcta dels residus
1. Els productors de residus que per eliminar-los els portin a un tercer no autoritzat, són responsables
solidaris amb aquest productor de qualsevol perjudici que sen pugui derivar. Així mateix, han de respondre
solidàriament de les sancions que s’hagin d’imposar.
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2. Dels danys que es produeixin en els processos d’eliminació, com a conseqüència del mal lliurament dels
residus o de la falta d’informació sobre les característiques dels productes lliurats, és responsable qui n’hagi
fet el lliurament.
3. Els transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que hagin abocat en llocs no autoritzats,
sense perjudici de la infracció en què hagin pogut incórrer i de la sanció que se’ls pugui imposar després de
la instrucció de l’expedient corresponent. Seran responsables solidaris, juntament amb els transportistes, els
empresaris i els promotors de les obres, dels treballs o dels enderrocs que hagin originat el transport de les
terres o les runes.
Article 15. Cremar residus
Està prohibit cremar qualsevol tipus de residu, excepte els que estiguin expressament autoritzats. La crema
de residus vegetals ha d’estar regulada per l’administració corresponent.
TÍTOL V
Inspecció i règim sancionador
CAPÍTOL I
Funció inspectora
Article 16. Atribucions
1. L’Ajuntament pot dur a terme totes aquelles accions d’inspecció i control que consideri necessàries per
garantir el compliment d’aquesta ordenança.
2. Els inspectors estan autoritzats a entrar en qualsevol moment, en tots els establiments i les activitats per
dur a terme les actuacions necessàries relacionades amb l’activitat inspectora.
3. Les persones que fan les tasques d’inspecció tenen el caràcter d’agents de l’autoritat i els fets que
constatin gaudiran de la presumpció de certesa als efectes probatoris.
Article 17. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o les entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, estan obligades:
1er. Subministrar tota classe d’informació sobre instal·lacions, productes o serveis.
2on. Prestar la màxima col·laboració per dur a terme les actuacions necessàries per exercir i complir les
seves funcions.
3er. Facilitar, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, l’accés a aquelles parts de les instal·lacions,
dels espais, dels habitatges etc. que considerin necessàries per complir la seva missió i les tasques
d’inspecció, i, en general permetre als inspectors comprovar directament qualsevol acció que tingui relació
amb la seva funció derivada d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL II
Infraccions
Article 18. Naturalesa de les infraccions
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes i les obligacions que
estableix aquesta ordenança, i també aquelles altres que prevegi la legislació sectorial, de l’Estat o de La
Generalitat de Catalunya, reguladora de les matèries que s’inclouen.

Administració Local
Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 12/12/2014, número 238, pàgina 18

Número 238
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 12 de desembre de 2014

Article 19. Responsabilitat
1. Les persones físiques o jurídiques que han transgredit qualsevol títol o que han participat en la
transgressió són responsables de les sancions que estableix aquest ordenança.
2. Aquesta regulació s’entén sense perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar
de la infracció comesa.
3. Les persones que han comès directament o indirectament la infracció, i també les que han donat les
instruccions o les ordres necessàries per cometre-la són responsables en concepte deutores.
4. La responsabilitat, pel que fa a les persones jurídiques, s’atribueix també amb caràcter subsidiari als seus
administradors.
Article 20. Òrgan competent
La competència per sancionar les infraccions correspon a l’alcalde o a l’autoritat a qui la delegui.
Article 21. Obligació de reparar
Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que simposi, els infractors estan obligats a reposar o
reparar els fets tal com estaven abans de cometre la infracció, en la forma i les condicions que fixi
l’Ajuntament. També han d’indemnitzar pels danys causats amb les infraccions comeses, amb
independència de la sanció que se’ls imposi. La indemnització s’ha de determinar en el mateix expedient
sancionador.
Article 22. Subsidiarietat dels treballs de neteja
1. L’Ajuntament pot dur a terme subsidiàriament, a càrrec de l’infractor, els treballs de neteja i de gestió de
residus que corresponguin als ciutadans, després de fer el requeriment als propietaris o usuaris, i els ha
d’imputar el cost dels serveis prestats sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin i de
les accions penals i/o civils que siguin procedents.
2. En casos de justificada urgència, l’actuació municipal pot ser immediata, sense que aquest fet exoneri de
pagar el servei a qui correspongui.
Article 23. Tipificació de les infraccions
1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions i les
prescripcions que estableix aquesta ordenança.
2. Les infraccions relacionades es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons l’impacte sobre tercers,
la culpa, la negligència o la imprudència i la reincidència.
A) Són infraccions lleus:
a) Les que estableixen com a lleus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de
13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb
rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l’anterior.
b) Com a norma general, les que es produeixen per incomplir qualsevol de les obligacions i prescripcions
que fixa aquesta ordenança.
c) Transvasar, manipular, endur-se objectes o residus de dins dels contenidors d’escombraries o dels de
recollida selectiva.
d) Dipositar deixalles a granel i a dojo o que continguin líquids, aigües residuals, olis cremats i residus
líquids o que es poden liquar.
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e) No deixar les superfícies de la via pública ocupada en perfectes condicions de netedat al retirar els
contenidors d’ús particular, i també la superfície del carrer que s’ocupi amb qualsevol activitat i la zona
d’acció.
f) Incomplir l’horari establert per a la recollida de les diverses fraccions de residus, i en general, no respectar
les normes d’utilització i de funcionament del servei de recollida de residus.
g) Abandonar els residus fora del contenidor específic quan no estigui ple.
h) Dipositar els residus municipals o comercials en un contenidor o cubell diferent del que els correspon.
i) Abandonar, abocar o vessar qualsevol tipus de residus a la via pública o en llocs no autoritzats per l
´Ajuntament. Els residus voluminosos (mobles vells, electrodomèstics, matalassos, etc.), es dipositaran al
contenidor de voluminosos.
j) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial les façanes i portes dels edificis, tant
públics com provats, o el mobiliari urbà de la via pública.
k) Deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a la via pública.
l) Fer pintades i grafits, col·locar adhesius, cartells i papers sense autorització expressa de l´Ajuntament o
dels propietaris de l’immoble.
m) No dipositar els residus d’acord amb les normes d’utilització i de funcionament que determina l
´Ajuntament per als diferents sistemes i modalitats de recollida implantats a cada zona de la ciutat.
n) Dipositar en els contenidors fraccions residuals diferents de les que fixa l´Ajuntament.
o) Embrutar la via pública i altres espais públics o visibles des de la via pública.
p) Dipositar als contenidors deixalles que continguin líquids, aigües residuals, olis cremats i residus líquids o
que es puguin liquar.
q) Cremar qualsevol tipus de residus, llevat dels que estiguin expressament autoritzats.
r) Moure o canviar de lloc els contenidors del servei situats a la via pública.
s) Dipositar els residus industrials no assimilables als municipis i els residus procedents d’obres de reforma,
d’enderrocs o de reparacions domiciliàries en els contenidors situats al carrer per a la recollida de residus.
t) Lliurar al servei de recollida residus exclosos del servei municipal de recollida de residus. L´Ajuntament és
qui determina la tipologia dels residus que inclou el servei municipal de recollida.
u) No separar els residus comercials en origen i no lliurar-los selectivament.
v) Utilitzar les papereres per dipositar-hi les bosses d’escombraries.
w) Utilitzar les superfícies dels contenidors de la recollida per fer-hi pintades, grafits, enganxar cartells, etc.
B) Són infraccions greus:
a) Les que estableixen com a greus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003,
de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions
amb rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l’anterior.
b) Incomplir els requeriment específics que formuli l’administració municipal sobre la matèria que regula
aquesta ordenança, sempre que es produeixi per primera vegada.
c) Resistir-se a donar dades, no facilitar informació, impedir l’accés a la propietat o a l’establiment, obstruir,
dificultar la tasca a l’administració municipal o als seus inspectors o no voler-hi col·laborar.
d) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus, en els darrers sis mesos.
e) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a l’error, implícitament
o explícitament, inclosa també la informació i la documentació que es presenta per obtenir reduccions en els
preus públics dels serveis municipals utilitzats.
f) Per als usuaris comercials, utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals si han
acreditat la recollida per un gestor privat o sense tenir autorització.
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g) Constituir dipòsits de qualsevol tipus de residus en llocs que no hagin estat autoritzats per l’Ajuntament.
h) Dipositar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol matèria o residu
classificat de tòxic o perillós.
i) Abandonar vehicles fora d’ús a la via pública.
C) Són infraccions molt greus:
a) Les que estableixen com a molt greus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei
15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les
disposicions amb rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l’anterior.
b) Incomplir reiteradament els requeriments específics formulats per l’administració municipal.
c) Negar-se absolutament a facilitar informació o a col·laborar amb els serveis de control o d’inspecció.
d) Exercir la resistència, la coacció, l’amenaça, la represàlia, el desacatament o qualsevol altra pressió
sobre les autoritats o els inspectors municipals.
e) Reincidir en la comissió de faltes greus en els darrers dos anys.
CAPÍTOL III
Sancions
Article 24. Classes de sancions
Les sancions que s’han d’imposar per transgredir aquesta ordenança són:
a) Multa
b) Clausura temporal, total o parcial de l’activitat i el local corresponent quan la llicència és de competència
municipal.
c) Dur a terme els treballs de restitució de la realitat física alterada, sens perjudici de l’execució subsidiària i
de la corresponent multa degudament ponderada.
d) Dura a terme altres treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat en cometre la
infracció.
Article 25. Multes
La multa, que s’ha d’imposar sempre, pot comportar també haver d’executar els treballs de restitució.
La sanció corresponent a la clausura temporal de l’activitat i del local es pot imposar en el supòsit
d’infraccions molt greus.
Article 26. Quantia de les multes
La quantia de la multa és, com a màxim, de 6.000 euros.
La multa que s’ha d’imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament amb les infraccions lleus,
greus i molt greus, segons els límits següents:
- Les lleus amb una multa de fins a 300 euros
- Les greus amb una multa fins a 3.000 euros
- Les molt greus amb una multa fins a 6.000 euros
La quantia de les multes s’empara en allò que estableix la Llei 9/2008, de 10 de juliol de modificació de la
Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, l’article 67.2 de la qual faculta als Ajuntaments
específicament per a la tipificació de conductes il·lícites en relació a la gestió de residus.
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Per a la concreció de l’import de les multes previstes en aquest article en relació a la determinació realitzada
en articles anteriors de les conductes tipificades coma infracció, l’òrgan municipal competent podrà redactar
i aprovar un quadre de multes.
Article 27. Graduació de les sancions
1. Les sancions s’han d’imposar d’acord amb els següents criteris de graduació:
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones
b) L’alteració social a causa del fet infractor
c) La gravetat del dany causat
d) La superfície afectada i el seu deteriorament
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica
f) El perjudici causat als interessos generals
g) El benefici derivat de l’activitat infractora
h) La intencionalitat i el grau de malícia de qui a comès la infracció
i) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior
j) La reincidència
2. Són causes d’agreujament l’afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament
constatades en el procediment.
Article 28. Multes coercitives
Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d’actes infractors o per executar
les resolucions sancionadores, d’acord amb el que estableix la normativa sectorial vigent.
Article 29. Procediment sancionador
El procediment sancionador que s’instrueixi en aplicar aquesta ordenança s’ha de tramitar d’acord amb el
que determini la normativa sectorial, especialment allò previst en el títol III de la Llei 6/1993, de 15 de juliol o
norma que la substitueixi.
Supletòriament és d’aplicació el procediment sancionador previst per les actuacions de l’administració de la
Generalitat i, si escau, el que reguli la legislació de l’estat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes les disposicions municipals del mateix reng o inferior en allò que contradiguin
aquesta ordenança o en allò que resultin incompatibles en el moment que entri en vigor.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.
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