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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 26 D’ABRIL DE 2012

Balenyà, a les 21:02 hores del dia 26 d’abril de 2012.
Prèvia l'oportuna convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila,
sota la presidència de la senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, i assistits pel
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, els regidors que es relacionen
a continuació: Rosa Sala i Domingo, Manuel Flores i Zurita, Antoni Mas i Bigas, Tomàs
Girvent i Oliva, Jaume Criach Vila, Lluís F. Pérez i Álvarez, Alícia Pujol i Martínez i
Susana Martínez i Gallardo.
El senyor Josep Sallent i Font ha excusat degudament la seva assistència.
El senyor Ramon Roig i Solé s’incorpora durant la sessió.
L’objecte de la convocatòria és la celebració de sessió extraordinària del Ple Corporatiu
per tal de prendre els acords que figuren a l’ordre del dia.

Declarada oberta la sessió per la senyora Alcaldessa, s’entra en el debat de
l’apartat de resolucions de govern, amb el debat dels següents punts:
Assumptes tractats:
•
•
•
•
•
•
•

Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal núm.14, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i utilització d’instal·lacions
esportives
Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal núm.33, reguladora de la
taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries en
relació als usos permesos a la zona agropecuària (clau 16) del sòl no urbanitzable i
a les condicions d’edificació per als habitatges rurals existents en aquesta zona
Aprovació inicial de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana a Balenyà
Aprovació inicial expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 02/12
Aprovació de la modificació de les bases reguladores de les subvencions a les
entitats culturals i esportives per al 2012 i convocatòria
Aprovació del conveni de cessió d’ús del rocòdrom situat a la sala polivalent de
l’ajuntament
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APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.14,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA
MUNICIPAL I UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el cost del servei
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria Intervenció el Ple acorda per
unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article sisè l’Ordenança Fiscal
núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i
utilització d’instal·lacions esportives.
Es modifica l’art.6, quedant de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) PISCINA MUNICIPAL
Abonaments temporada
Adults ......................................................................................................... 50,00 euros
Infantil (fins 16 anys) ................................................................................... 27,00 euros
Jubilats ....................................................................................................... 15,00 euros
Familiar (parella+1 fill) . ............................................................................. 110,00 euros
Familiar (parella+2 fills) ............................................................................. 125,00 euros
Familia nombrosa ..................................................................................... 125,00 euros
Abonament usuaris tennis i piscina adults ........................................... 70,00 euros
Abonament usuaris tennis i piscina infants .......................................... 35,00 euros
Entrades dies laborables
Entrada adults .............................................................................................. 4,60 euros
Entrada infantil .............................................................................................. 3,80 euros
Grups(escola,ampa,etc) ................................................................................ 2,60 euros
Entrades dissabtes i festius
Entrada adults .............................................................................................. 6,00 euros
Entrada infantil .............................................................................................. 5,50 euros
Cursos i activitats
Curset de natació ........................................................................................ 40,50 euros
Aquagym ............................................................................................ 23,00 euros/curs
B) PISTES POLIESPORTIVES
Taxa utilització pistes ........................................................................... 6,00 euros/hora
C) PISTES DE TENNIS
Taxa utlització pistes sense abonament anual ..................................... 5,70 euros/hora
Abonament anual adults ...................................................................... 40,00 euros/any
Abonament anual infantil ..................................................................... 20,00 euros/any
Fitxa llum pista ............................................................................................... 3,5 euros

Ple 03 / 26.04.12

Abonament usuaris tennis i piscina adults ........................................... 70,00 euros
Abonament usuaris tennis i piscina infants .......................................... 35,00 euros
D) PAVELLÓ POLIESPORTIU
Utilització pista pavelló quan el 50% dels components de l’equip
estiguin empadronats a la localitat ...................................................... 12,50 euros/hora
Utilització pista pavelló per part d’organismes locals, comarcals
o provincials de l’esport ...................................................................... 23,00 euros/hora
Utilització pista pavelló per part de monitors col·laboradors
de l’esport escolar .......................................................................... 3,60 euros/hora
Utilització pista pavelló en els demés casos ....................................... 30,00 euros/hora
Matrícula anual servei de la sala de musculació o servei de
classes dirigides ......................................................................................... 23,00 euros
Quota mensual servei sala musculació/classes dirigides ............................ 23,00 euros
Quota agost per manteniment de matrícula ................................................ 18,00 euros
Quota mensual per a usuaris de tennis o piscina, o tots dos .............. 20,00 euros
E) CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
Utilització camp de futbol municipal .................................................... 17,50 euros/hora
2.- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 5 anys
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals
hagin emès informe favorable”.
Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança Fiscal núm.14, reguladora de la Taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal i utilització d’instal·lacions esportives, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 29 de setembre de 2011.
Tercer.- L’acord d’aprovació definitiva de la modificació serà objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal modificada durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
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restaran definitivament aprovats.
La Sra. Alcaldessa explica que la proposta pretén dinamitzar els serveis d’instal•lacions
esportives.
El Sr. Girvent expressa el desig que serveixi perquè les instal•lacions s’utilitzin més.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
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reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el cost del servei
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria Intervenció el Ple acorda per
unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels l’articles cinquè i sisè de
l’Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola
bressol.
Es modifiquen els arts.5 i 6, quedant de la següent manera:
Article 5.- Beneficis fiscals
S’aplicaran els següents beneficis fiscals:
-Famílies nombroses o monoparentals, bonificació d’un 40 per cent sobre la quota
base.
-Per segon germà, bonificació del 50 per cent sobre la quota base.
-Per absència un mínim de cinc dies correlatius, s’aplicaran les reduccions següents
des del primer dia d’absència sobre les tarifes corresponents:
Dinar
2,50€ per dia
Berenar
0,90€ per dia
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Mensual
Quota base (setembre a juliol)
150,00€
Servei despertador (7:45h a 8:45h)
27,40€
Servei permanència (17h a 18h)
27,40€
Dinar i dormir
104,00€
Berenar
22,70€
Servei dormitori (13h a 15h)
27,40€
Matrícula i assegurança (anual, cobrament agost)
Quota de material (per curs)

Esporàdic
4,40€
4,40€
7,00€
2,90€
4,40€

142,00€
83,40€

Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança Fiscal núm.33, reguladora de la Taxa per la
prestació del servei d’escola bressol, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011.
Tercer.- L’acord d’aprovació definitiva de la modificació serà objecte de publicació en
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el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal modificada durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

La Sra. alcaldessa explica que es busca la reestructuració de quotes i l’aplicació de
descomptes, a més d’afegir els conceptes de matrícula i d’assegurança. Comenta que
s’afegeixen perquè no sortien els números.
La Sra. Sala afegeix que també es preveu que es redueixi la subvenció de la
Generalitat.
A consultes del Sr. Girvent, la Sra. alcaldessa i la Sra. Sala expliquen que hi ha un
increment en quotes d’un 2,5 per cent, excepte el preu del dinar, que es manté.

VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES EN RELACIÓ ALS USOS PERMESOS A LA ZONA
AGROPECUÀRIA (CLAU 16) DEL SÒL NO URBANITZABLE I A LES CONDICIONS
D’EDIFICACIÓ PER ALS HABITATGES RURALS EXISTENTS EN AQUESTA ZONA
En data 2 de novembre de 2010, el Ple de l’ajuntament de Balenyà va aprovar
inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament relativa
als usos permesos a la zona agropecuària (clau 16) del sòl no urbanitzable i a les
condicions d’edificació per als habitatges rurals existents en aquesta zona.
L’expedient es va sotmetre a informació pública i es va sol·licitar informe als serveis
territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura i Mitjans de comunicació,
als serveis territorials d’Agricultura, alimentació, i acció rural a la Catalunya Central, a
l’agència catalana de l’aigua, al departament de política territorial i obres públiques,
direcció general d’arquitectura i paisatge, a l’institut geològic de Catalunya i al
departament de medi ambient i habitatge. Tanmateix s’ha comunicat als municipis
veïns. Durant el període d’exposició pública no s’hi van presentar al·legacions i s’han
rebut informe favorable dels organismes esmentats, si bé el Departament de Territori i
Sostenibilitat es declarava no competent per emetre informe en el supòsit concret.
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Per acord de Ple de 28 de març de 2011 es va aprovar provisionalment la modificació
puntual, essent notificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
En sessió de 20 de juliol de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central va aprovar definitivament la modificació puntual, supeditat a la publicació al
DOGC i a la presentació, per part de l’ajuntament, d’un text refós, per triplicat, verificat
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, amb la incorporació de les prescripcions que estableix la resolució de la
Comissió.
Per tot això, un cop elaborat el text refós indicat, el Ple acorda per unanimitat el
següent:
Primer.- Donar per verificat el text refós de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament relativa als usos permesos a la zona agropecuària (clau
16) del sòl no urbanitzable, i a les condicions d’edificació per als habitatges rurals
existents en aquesta zona, que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Traslladar aquest acord juntament amb tres exemplars del text refós indicat en
el punt primer a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central als efectes
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent
entrada en vigor.

APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
A BALENYÀ
L’Ajuntament de Balenyà vol contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de
convivència social i de respecte mutu entre la ciutadania de la localitat de Balenyà.
L’Ordenança de civisme i convivència ciutadana a Balenyà, d’una banda, incorpora al
seu contingut un seguit d’aspectes pedagògics i de valors socials adaptats a la societat
actual que, prioritàriament, pretenen fomentar les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre la gent de Balenyà.
De l’altra, un conjunt d’aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes
per regular, corregir i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques, negligents i
irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania.
Atesa la perspectiva del desenvolupament del projecte de municipi que incrementarà
les infraestructures, els equipaments i els espais públics, la normativa present
contribuirà a fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte
individual i col·lectiu tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera
que això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte.
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L’ordenança permet l’impuls dels valors que ajudin a progressar dia a dia amb
l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana. Aquest manifest anuncia valors
de progrés i actituds cíviques que han de contribuir a consolidar el sentiment de
pertinença a la comunitat i fer que cada vegada sentim i estimem més la població.
També, i amb les competències municipals que té l’Ajuntament com a Administració
més propera a la ciutadania, aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana es
desenvolupa com un nou instrument vàlid que permetrà avançar en la direcció de:
- Fer que Balenyà sigui, de manera gradual, un poble més amable, acollidor i
sostenible per viure-hi i conviure-hi on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part
del nostre comportament quotidià.
- Garantir els drets i deures de la ciutadania de Balenyà, respectant els principis
bàsics d’igualtat i de no-discriminació.
- Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.
- Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i
històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.
Aquesta Ordenança dota a l’Ajuntament de Balenyà d’una eina que ajudarà a construir
el poble com el projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, els joves i la gent
gran que formem la comunitat amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats
per al desenvolupament personal i per a la convivència de tots i totes nosaltres, sense
exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió
social.
L’ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local recollida a l’article 4 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 8 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, i com a plasmació de la
potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans, recollida als articles 84.1.
a) de la Llei 7/1985, i 236 del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003,
abans esmentades.
D’altra banda, la legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels
diferents àmbits materials afectats per l’ordenança, habilita als ajuntaments per regular
mitjançant ordenances diferents aspectes i àmbits, i els atorga la competència com és
el cas de les lleis orgàniques 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
de l’Estat, i 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i de les
lleis ordinàries 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil, 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i 16/1991,
de 10 de juliol, sobre les policies locals de Catalunya.
Pel que fa a la utilització de la via pública, l’ordenança és el desplegament i l'adaptació
a la població de Balenyà dels preceptes establerts al Reglament de patrimoni dels ens
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locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
L'ordenança s’adapta a les estipulacions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, així com als reglaments que la desenvolupen.
Vist que disposa l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la restant legislació vigent de règim
local, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Balenyà,
el text del qual consta a l’expedient i s’incorpora al present acord.
Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública, durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i un diari de màxima difusió, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant el termini abans
indicat, l’acord inicial esdevindrà definitiu; es trametrà el text íntegre del Reglament a la
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i es
procedirà a l’anunci de publicació definitiva.
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-Capítol I. Infraccions i sancions
-Article 86. Infraccions
-Article 87. Infraccions lleus
-Article 88. Infraccions greus
-Article 89. Infraccions molt greus
-Article 90. Sancions
-Article 91. Responsabilitats
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-Disposicions addicionals
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PREÀMBUL
I.- L’Ajuntament de Balenyà, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, vol contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i
de respecte mutu entre la ciutadania de Balenyà.
L’Ordenança, d’una banda, incorpora al seu contingut un seguit d’aspectes pedagògics
i de valors socials adaptats a la societat actual que, prioritàriament, pretenen fomentar
les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la gent de Balenyà.
De l’altra, un conjunt d’aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes
per regular, corregir i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques, negligents i
irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania.
Atesa la perspectiva del desenvolupament del projecte de municipi que incrementarà
les infraestructures, els equipaments i els espais públics, la normativa present
contribuirà a fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte
individual i col·lectiu tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera
que això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte.
L’ordenança permet l’impuls dels valors que ajudin a progressar dia a dia amb
l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana. Aquest manifest anuncia valors
de progrés i actituds cíviques que han de contribuir a consolidar el sentiment de
pertinença a la comunitat i fer que cada vegada sentim i estimem més la població.
També, i amb les competències municipals que té l’Ajuntament com a Administració
més propera a la ciutadania, aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana es
desenvolupa com un nou instrument vàlid que permetrà avançar en la direcció de:
- Fer que Balenyà sigui, de manera gradual, un poble més amable, acollidor i
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sostenible per viure-hi i conviure-hi on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part
del nostre comportament quotidià.
- Garantir els drets i deures de la ciutadania de Balenyà, respectant els principis
bàsics d’igualtat i de no-discriminació.
- Promocionar els valors d’adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles
persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social.
- Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i
històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.
Aquesta Ordenança dota a l’Ajuntament de Balenyà d’una eina que ajudarà a construir
el poble com el projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, els joves i la gent
gran que formem la comunitat amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats
per al desenvolupament personal i per a la convivència de tots i totes nosaltres, sense
exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió
social.
II.- L’ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local recollida a l’article 4
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 8 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel
Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, i com a
plasmació de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans, recollida
als articles 84.1. a) de la Llei 7/1985, i 236 del Decret legislatiu de la Generalitat de
Catalunya 2/2003, abans esmentades.
D’altra banda, la legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels
diferents àmbits materials afectats per l’ordenança, habilita als ajuntaments per regular
mitjançant ordenances diferents aspectes i àmbits, i els atorga la competència com és
el cas de les lleis orgàniques 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
de l’Estat, i 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i de les
lleis ordinàries 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil, 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i 16/1991,
de 10 de juliol, sobre les policies locals de Catalunya.
Pel que fa a la utilització de la via pública, l’ordenança és el desplegament i l'adaptació
a la població de Balenyà dels preceptes establerts al Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
L'ordenança s’adapta a les estipulacions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, així com als reglaments que la desenvolupen.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. L’objectiu principal d’aquesta ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de
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convivència social i de respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses entre la ciutadania i que estableixi mecanismes per corregir i, si escau,
sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat
de vida.
2. Així mateix, té per objecte regular les normes de convivència i les relacions cíviques
en la utilització, tant dels espais, com dels béns i serveis de domini públic.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Balenyà,
sense perjudici de les limitacions legals establertes per a aquelles parts del territori
municipal afectades per la legislació específica en les quals, per imperatiu legal,
quedin excloses de la competència municipal matèries regulades en l’ordenança.
2. Les determinacions regulades en l’ordenança obliguen a la ciutadania en general,
siguin veïns o visitants del municipi, pel fet que són usuaris dels béns i serveis públics.
L’ordenança també afecta les obligacions dels titulars i usuaris d’espais privats en allò
que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat i
seguretat del poble i, en general, les qüestions que afecten als espais públics, els
altres ciutadans i l’interès general local.
Article 3. Difusió
L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’ordenança a la ciutadania de Balenyà
a través dels mitjans de comunicació locals, amb una distribució el màxim d’estesa
possible.
Article 4. Obligació de compliment
El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les
disposicions que estableix.
TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Article 5. Drets de la ciutadania
1. Es reconeixen a tota la ciutadania del terme municipal els drets regulats en
l’ordenança, sense perjudici de qualsevol altres que es determinin en la legislació
vigent en aquesta matèria.
2. Tota la ciutadania del terme municipal té dret a:
a) Ser electors i elegibles d’acord amb allò que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i reglaments
i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l’Ajuntament.
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i els espais
públics. L’Ajuntament ha de propiciar el dret de les persones amb mobilitat reduïda per
disminució física a accedir als serveis públics i als espais públics sense obstacles ni
barreres arquitectòniques.
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d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la
competència sigui municipal i de caràcter obligatori, i vetllar per què l’administració
municipal reivindiqui i defensi els drets dels ciutadans del poble en la millora dels
serveis davant d’altres administracions, quan aquestes en siguin competents.
e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per iniciativa
veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora.
f) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals mitjançant la sol·licitud de
l’adopció d’actes o acords en matèria de la seva competència.
g) Dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer peticions d’aclariments
d’actuacions municipals. La petició s’ha de cursar per escrit o per altres mitjans
autoritzats, i ha de ser contestada en els terminis previstos per la legislació de
procediment administratiu. Quan la sol·licitud faci referència a qüestions de
competència d’altres administracions o òrgans diferents, el destinatari de la petició ha
de dirigir-la a qui correspongui i ho ha de comunicar al sol·licitant.
h) Formular a les autoritats o òrgans de l’Ajuntament propostes d’actuació relatives a
competències municipals o d’interès social.
i) Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.
j) Exercir el dret de participació i proposta als òrgans de govern municipal per mitjà
dels canals que expressament es preveuen en el Reglament orgànic municipal.
k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i activitats
municipals.
l) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals
tinguin la condició d’interessats i obtenir còpies dels documents que s’hi contenen.
m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació sota la
responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.
n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin i que s’aportin conjuntament
amb els originals.
o) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma d’acord amb
allò que preveu la legislació reguladora.
p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment
anterior al tràmit d’audiència que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent
en el moment de redactar la proposta de resolució.
q) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en
poder de l’Ajuntament.
r) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin
realitzar.
s) Ser tractats amb respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als
diferents serveis de l’Ajuntament, els quals han de facilitar l’exercici dels seus drets i el
compliment de les seves obligacions.
t) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament tal com està previst en la legislació
vigent.
u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració de
conformitat amb la legislació reguladora.
v) Altres que es determinin legalment.
3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals de les
normes de procediment administratiu amb respecte a les determinacions de la
legislació de protecció de dades i de la resta de drets fonamentals.
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Article 6. Deures de la ciutadania
1. Tota la ciutadania del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars de béns
ubicats al municipi, tenen els deures següents:
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a
la realització de les competències municipals. Els tributs s’han de satisfer en els
períodes voluntaris que es determinin.
b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans
dictats per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment.
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegui, les dades i estadístiques que
se’ls sol·licitin.
d) Comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal
amb indicació del motiu de la citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants d’acord
amb allò previst a la normativa reguladora.
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i
establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.
g) Facilitar a l’Administració l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes
d’investigació en els casos previstos per la llei.
h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres
interessats que no hagin comparegut en un procediment.
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la
convivència ciutadana per fer del poble un espai on poder-se desenvolupar socialment
i humanament, tant la ciutadania com els visitants, individualment i col·lectivament.
j) Altres que es determinin legalment.
k) Tractar amb respecte les autoritats i el personal adscrit als diferents serveis de
l’Ajuntament.
TÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA
Article 7. Comportament general a la via pública i als espais públics.
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via pública i als espais públics
del municipi de Balenyà i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat
per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres
persones i els béns privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis
públics de conformitat amb la destinació per al qual van establir-se i respectar la
convivència i la tranquil·litat ciutadanes.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública i als espais públics,
menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat d’acció, ni ofendre les
conviccions ni les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de
l’entorn.
3. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l’ordre ciutadà, el
descans del veïnat, ni participar en aldarulls o sortir sorollosament dels locals d’esbarjo
nocturns.

Ple 03 / 26.04.12

4. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o
discriminatòries o que comportin violència física o moral.
Article 8. Focs i activitats pirotècniques
1. És prohibit encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a la via pública i als
espais públics i, en especial, a les zones arbrades i espais naturals, sense la
corresponent autorització, que serà atorgada amb motiu de manifestacions de cultura
popular.
2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes
populars i qualsevol activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics
requeriran sempre el permís de l’Administració competent.
3. En tot cas, l’autorització de l’Ajuntament requerirà que s’acrediti prèviament el
compliment de la normativa de seguretat aplicable per raó de l’activitat a realitzar.
Article 9. Conductes a les festes i als espectacles públics
1. A les festes populars i espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert en
cada cas.
2. La ciutadania haurà de respectar les indicacions dels organitzadors per a l’accés als
espectacles públics, així com les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi
hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte.
3. Hom haurà de vetllar per a la seguretat i la protecció de totes les manifestacions
festives de la cultura popular i tradicional, així com de les persones que hi participen i
dels objectes que s’hi utilitzen.
4. Els organitzadors de festes populars i espectacles públics seran els responsables
de la neteja dels espais utilitzats, i dels desperfectes que s’hi puguin ocasionar.
Article 10. Jocs i juguesques
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via pública i als espais públics
estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones procurant, en cada
cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni
dels privats.
2. És prohibida la pràctica a la via pública i als espais públics de juguesques que
impliquin apostes amb diners o béns.
Article 11. Consum de drogues, begudes alcohòliques i tabac
1. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes
considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal,
als llocs, vies, establiments o transports públics. Tampoc no és permès
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l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum.
2. Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin o
promoguin el consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents seran
responsables d’infracció administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin
una infracció penal.
3. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de
mostres, així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen
les determinacions legals, llevat de les fires o festes populars autoritzades per
l’ajuntament.
4. És prohibida la venda o subministrament de begudes alcohòliques, de productes
destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o
parcialment per tabac, o la venda de productes que l’imitin o que indueixin a l’hàbit de
fumar i siguin nocius per a la salut dels menors, així com la venda als menors d’edat
de coles i altres substàncies o productes industrials inhalables de venda autoritzada,
que puguin produir efectes nocius per a la salut o creïn dependència o produeixin
efectes euforitzants o depressius.
5. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines
automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc tancat, si no es troben
degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors o estan situades en un
lloc fora del control dels responsables dels establiments.
6. En general, està prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en centres
educatius d’ensenyament, siguin públics o privats, locals i centres per a nens i joves.
La venda i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas, haurà de respectar la
normativa establerta per la legislació vigent en cada moment relativa a prevenció i
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència.
7. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais
expressament reservats per a aquesta finalitat i, especialment, quan es provoquen
molèsties a d’altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.
8.És prohibit el consum de tabac en edificis municipals, centres sanitaris i en tots
aquells llocs o espais definits per la normativa de la Generalitat de Catalunya i per la
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del
tabac. En general, es respectarà el principi de prevalença del dret del no-fumador en
atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
9. L’ajuntament promourà i donarà suport a totes les iniciatives ciutadanes destinades
a la reorientació de les persones que observin conductes de consum o addictives. Els
vigilants municipals, amb el suport, si s’escau dels tècnics especialitzats de l’àrea de
benestar social, han de tenir cura d’evitar aquest tipus de comportaments públics,
adreçant les persones consumidores d’aquestes substàncies als serveis municipals
corresponents.
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Article 12. Armes
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva tarjeta d’armes. Les armes
reglamentàries només podran ser transportades per la via pública i espais públics del
municipi de Balenyà als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades
i/o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d’utilització degudament
autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre
dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.
2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes i/o
instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones,
susceptibles d'ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permesa la circulació amb
imitacions d'armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.
3. La tinença, transport i ús d'armes hauran de respectar les determinacions
establertes en la legislació vigent en matèria d’armes. L’incompliment de les
condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció de la mesura cautelar de comís,
sense perjudici de les sancions que escaiguin d'acord amb la legislació d'armes.
4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones
amb la finalitat de causar intimidació.
Article 13. Solidaritat
1. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via pública i
als espais públics, per tal que ajudin les persones que ho necessitin per transitar o
orientar-se, les que hagin patit accidents o les que tinguin discapacitats motrius i/o
sensorials, o es trobin en circumstàncies similars.
2. Es fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o en l'ús del mobiliari
urbà a les persones que ho necessitin més i el d’altres actituds de civisme i cortesia.
Article 14. Protecció dels menors
1. Els menors que es trobin al carrer i presentin indicis d’abandonament o extraviament
seran portats a les dependències municipals on es faran les actuacions pertinents en
cada cas: lliurar-los a les autoritats competents o retenir-los en custòdia mentre no es
puguin posar a disposició de llurs pares o tutors. Així mateix, es faran les indagacions
o la publicitat que, en cada cas, s’estimi convenient.
2. Quan algun particular conegui situacions de desprotecció de menors:
maltractaments, negligències, abusos o similars n’informarà immediatament al servei
de vigilants els quals adoptaran les mesures legals i/o de prevenció pertinents i
posaran la situació en coneixement dels Serveis Socials municipals perquè l’analitzin a
fi de prendre les mesures administratives pertinents.
3. És un dret i un deure de tot menor anar a l'escola durant el període d'edat que
estableixi la legislació vigent. És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal
procurar l’assistència del menor al centre escolar.
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4. Els serveis municipals portaran a l’escola o a casa del pare, mare, tutor o guardador
qualsevol infant que durant les hores escolars es trobi al carrer, fora del recinte
escolar, i ho comunicaran als Serveis Socials municipals de l'Ajuntament.
5. Els serveis municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un
control exhaustiu de l'absentisme escolar.
6. És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal evitar que els infants
transitin sense la companyia d’un major d’edat o romanguin al carrer en hores
nocturnes. En aquest cas els serveis municipals actuaran de la mateixa manera que
en el supòsit 4.
Article 15. Mendicitat
1. Es vetllarà per evitar l'exercici de la mendicitat en les vies i espais públics del terme
municipal i es vetllarà especialment en casos de mendicitat per part dels menors.
2. El servei de vigilants municipals, si ho estimés convenient i fos possible, conduirà
als qui practiquin la mendicitat a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat
de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en allò que sigui possible.
3. Els agents de l'autoritat podran sol·licitar la documentació a les persones que
exerceixin la mendicitat en el terme municipal i adoptaran, en cada cas, les mesures
que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres
institucions públiques o socials d’interès públic.
4. L'Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d'entitats de
solidaritat amb l'objectiu de resoldre situacions personals extremes.
Article 16. Rebuig de la violència
1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i
solidaritat. Cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius.
2. L'autoritat municipal, dins de les seves competències, sancionarà les conductes i els
comportaments que produeixin repercussions públiques que atemptin contra la
convivència ciutadana.
3. L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat,
a l'intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una
resolució.
4. L'Ajuntament ha d'evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o
col·lectiu que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives col·lectives
degudament autoritzades.
Article 17. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència
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1. Tots els ciutadans tenen el deure de tractar amb dignitat a les persones de manera
que es considerarà contrari a aquesta ordenança conculcar la dignitat de tercers, de
fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets
anàlegs, coacció moral psicològica, física o d'altra mena, especialment si van
adreçades a les autoritats, dones, infants i a persones grans o discapacitades.
2. Amb la finalitat de treballar pel benestar de la gent gran amb una especial
problemàtica, millorar-ne la qualitat de vida, la promoció d’activitats i serveis, i
contribuir d’aquesta manera, al manteniment de la gent gran en el seu entorn habitual i
a la seva integració i participació en la comunitat, la ciutadania de Balenyà
acompanyaran, recolzaran i ajudaran a les persones grans en el procés d’envelliment i
les seves necessitats, promouran activitats que siguin gratificants en l’àmbit personal i
social per a les persones grans, programaran actuacions que fomentin un envelliment
saludable, fomentaran la integració de les persones grans en la comunitat i la
solidaritat intergeneracional, impulsaran el paper actiu de les persones grans especialment de la seva funció assessora en matèries amb les que compten amb més
experiència - i motivaran la seva participació en l’àmbit del voluntariat, difondran les
necessitats i problemàtiques de la gent gran i sensibilitzaran l’opinió pública.
3. L'autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups
ètnics, culturals i religiosos a fi d’evitar actituds i comportaments racistes i xenòfobs.
4. Igualment, evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a
la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais públics
i dels béns públics.
Article 18. Dret a la manifestació, expressió i participació
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets
de la ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de manifestació,
expressió i participació ciutadana en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzi per
mitjans lícits i amb autorització de l’Administració competent, respectant l’organització
pactada en referència a horaris, itineraris i condicions específiques.
Article 19. Desallotjament de la via pública. Seguretat
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix
l’ordenança a la via pública i als espais públics seran requerides per tal que cessin en
la seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la
conducta pugui alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres a les vies, espais o
establiments públics.
2. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar-ne
els béns quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin. En cas que la situació
climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que
romanen a la via pública els serveis municipals els desallotjaran i els transportaran a
instal·lacions adients.
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3. Totes les activitats que es desenvolupin a la via pública o als espais públics resten
sotmeses a autorització. És requisit imprescindible per obtenir-la assegurar que es
compleix la normativa legal a la qual es troba subjecta i que es garanteix l’observança
de les previsions previstes a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.
Article 20. Ciutadania i agents municipals
1. La ciutadania està obligada a seguir les indicacions que determinin els agents de
l'autoritat municipal o les contingudes als bans i ordenances municipals. Els actes o
expressions contraris podran ser sancionats administrativament, llevat de les accions
penals pertinents.
2. Els agents de l’autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment
un tracte de correcció i cortesia en les relacions amb la ciutadania a la qual auxiliaran i
protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la informació escaient sobre les
causes i finalitats de les actuacions.
3. En els casos en què sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les
persones, es portaran a terme els actes de força estrictament indispensables amb ple
respecte a la dignitat de les persones afectades.
4. La ciutadania podrà adreçar-se davant l'autoritat municipal en relació amb els actes
dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
5. El servei de vigilants podran requerir, en l'exercici de les seves funcions
d'investigació o prevenció, la identificació de les persones i dur a terme les
comprovacions adients a la via pública o en el lloc del fet, sempre que el coneixement
de la identitat de la persona sigui necessari per a l'exercici de les funcions de
manteniment de l'ordre, de protecció de la seguretat ciutadana o de la convivència
pacífica.
6. Seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin
de manera notòria l'actuació dels agents municipals per a la consecució dels objectius
d'aquesta ordenança.
7. La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col.lectiva. L’Ajuntament prendrà
cura de fomentar-la i de prendre les mesures per tal de que es respectin les condicions
higièniques mínimes.
- La pública ostentació de manca d’higiene i els actes que atemptin contra la higiene
de la població no seran permeses per l’autoritat municipal que també prendrà les
mesures a través dels seus serveis per tal de promoure la reorientació de les persones
que en siguin responsables.
- Per part dels serveis municipals es portarà també el control de plagues, les mesures
per a la desratització, desinfecció i desinsectació sempre que afectin a l’àmbit col.lectiu
o que la seva aparició tingui un efecte sobre la salut del poble.
Article 21. Conductes en situacions d’emergència
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1. El comportament de la ciutadania en situacions d'emergència, com inundacions,
incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que
comporti evacuació o confinament, s'adequarà en cada moment a les normes de
civisme i col·laboració ciutadanes. Es compliran els plans bàsics d’emergència
municipal i els plans d'emergència específics, així com l’establert a la normativa en
matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà requerir
l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal i, de
manera especial, la dels que pels seus coneixements o aptituds puguin ser de més
utilitat per a la comunitat. En aquests supòsits, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima
necessari, dels mitjans públics i privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a
l’emergència decretada i els seus titulars restaran obligats a la prestació ordenada.
3. S’estableix el deure de col·laboració d’entitats públiques i privades i dels ciutadans
en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta implantació dels
plans de protecció civil.
TÍTOL IV. ÚS DELS BÉNS PÚBLICS
Capítol I. Normes generals
Article 22. Utilització
1. Els béns i els serveis públics han de ser utilitzats d’acord amb la seva naturalesa,
respectant sempre el dret que la resta de ciutadania posseeixen també per al seu
gaudi. És obligatori que la ciutadania faci un bon ús dels béns i els serveis públics.
2. És prohibit exercir, sense la corresponent llicència municipal, qualsevol MENA
d’activitat comercial o industrial utilitzant o ocupant cap dels béns de domini públic que
inclou aquest capítol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol
porció o element d’aquests espais sense obtenir la corresponent autorització municipal
expressa.
Article 23. Obligacions
1. Tota la ciutadania té l’obligació d’actuar cívicament, respectant els béns i espais
públics.
2. És prohibit maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o
els béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de places,
parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general.
Article 24. Brutícia
1. És prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com
els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol
altre element de places, parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general.
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2. És prohibit rentar i reparar qualsevol tipus de vehicles a la via pública, llevat de
supòsits d’urgència.
Article 25. Règim dels animals en els espais públics
La presència i la tinença d’animals als espais públics es regeix per allò que disposa
l’ordenança de tinença d’animals i la normativa sectorial. Especialment es fa constar
que:
1. A les vies públiques i als espais naturals protegits els gossos hauran d'anar lligats i
proveïts de cadena i collar amb el xip identificatiu censal col·locat de forma visible. Els
gossos de races potencialment perilloses a que es refereix la Llei de la Generalitat de
Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, a més a més, hauran de portar morrió, la cadena ha de ser d’un màxim d’un
metre de llargada i, en cap cas, podran ser conduïts per un menor o per una persona
que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos perillosos.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques.
Per tant, els posseïdors de gossos i gats són responsables de recollir convenientment
els excrements i dipositar-los, o bé en bosses d'escombraries domiciliàries, o bé en
aquells llocs que l'autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
3. No es podrà accedir amb gossos (excepte gossos “pigall”) als parcs i jardins, llevat
dels espais habilitats expressament a aquesta finalitat.
4. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i rius, així com fer-los beure aigua
amorrats a la boca de les fonts públiques.
5. Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics,
especialment pel que fa a gats, coloms i gavines.
6. Es prohibeix l’alliberament i abandonament d’animals al terme municipal, excepte en
els casos autoritzats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
Capítol II. Parcs, jardins, i zones naturals
Article 26. Àmbit d’aplicació
1. És objecte d’aquest capítol la defensa dels espais oberts d’ús públic, tant els que
estan plantats (parcs, jardins i plantacions de tota mena) com els que, sense estar
plantats en extensions significatives, es dediquen principalment al lleure i a l’esbarjo
(zones de joc o esportives) i dels espais naturals.
2. També, la defensa de tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com
la dels espais privats, i la defensa i conservació de la vegetació dels espais naturals
públics i privats.
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3. També regula els elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars i els
elements inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en
aquests espais.
Article 27. Instal·lacions i manteniment
És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i
plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor medioambiental que els
ecosistemes urbans aporten al municipi, com per l’ornament, benefici i esbarjo dels
seus habitants, sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques
particulars.
Article 28. Utilització
1. La utilització dels parcs, jardins i zones naturals és pública i gratuïta, tret d’aquelles
instal·lacions que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial mitjançant les
condicions pertinents.
2. Les persones usuàries de parcs, jardins i zones naturals del municipi hauran de
respectar les plantes i les instal·lacions existents i evitar qualsevol mena de
desperfectes i brutícia; també hauran d'atendre les indicacions contingudes en els
rètols informatius i les que puguin formular els gestors i guardes. En el cas dels espais
naturals, les activitats estaran condicionades per la normativa i pla d’usos definits.
3. Així mateix, hauran de respectar el dret dels altres usuaris al descans i tranquil·litat
que es busca en aquests espais, per la qual cosa s'evitarà l'ús dels aparells, sonors o
de joc, que puguin destorbar aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.
4. Les nits de festes i revetlles l’administració municipal fixarà les condicions especials
per a l’ús i l’accés a aquests espais, quan escaigui.
5. En cada cas, s’hauran de respectar els horaris establerts per a l’accés als diferents
parcs i jardins.
6. L’Ajuntament haurà d’autoritzar l’ús dels espais públics per a festes, celebracions I
altres actes lúdics i/o esportius.
Article 29. Prohibicions
1. Es respectaran l'arbrat i les plantacions de tota mena, com també les instal·lacions
complementàries: escultures, fonts, instal·lacions d'enllumenat i de joc, tanques,
papereres i mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l'embelliment o utilitat
dels espais públics.
2. Queda prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d’ús
públic, així com els elements que contenen.
3. Està especialment prohibit:
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a) Trepitjar els talussos, parterres i plantacions, llevat de les zones de gespa
expressament autoritzades.
b) Pujar als arbres.
c) Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural.
d) Agafar flors, fruits o plantes.
e) Matar ocells o altres animals i portar a terme activitats que perjudiquin la fauna en
general.
f) Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l'espai de qualsevol altra
manera.
g) Encendre o mantenir foc.
h) Si es tracta d'un espai tancat, romandre-hi una vegada donat l'avís de tancament.
i) Banyar-se en les fonts públiques i/o piscines municipals fora de l´horari establert.
j) Jugar a pilota, anar amb bicicleta i patinar fora de les àrees en què estigui
expressament permès i indicat.
k) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
l) Netejar o banyar els animals a les fonts o bé que hi beguin directament.
m) Circular a cavall o en qualsevol vehicle de motor per les zones naturals protegides,
llocs destinats a vianants o pels parterres i saltar per sobre d'arbusts o altres
instal·lacions.
n) Acampar, sense autorització expressa, ja sigui amb caravanes remolcades o
autopropulsades, tendes de campanya, furgons, o altres variants, en tot el terme
municipal.
o) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins i zones
naturals protegides.
Article 30. Jardins particulars
1. Els jardins, les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats
constitueixen un element important de l'ecosistema urbà i, com a tal, els seus
propietaris els han de mantenir en un estat correcte. Cal atendre especialment:
a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a
deixalles.
b) L’estat fitosanitari de les plantacions.
c) La poda i tractament de l'arbrat.
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats
habilitarà l'Ajuntament per exigir al propietari la realització dels treballs necessaris per
al correcte manteniment d’aquestes zones. En cas de desobediència a l’ordre de
manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament, prèvia la tramitació
de l’expedient corresponent, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs
necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció corresponent.
3. Els propietaris d’habitatges amb jardí, les plantacions de les quals tinguin branques,
arbustos, tanques vegetals o anàlogues que surtin de la seva propietat, hauran de
mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la via
pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta
obligació que, en cas que sigui desobeïda, podrà procedir a l’execució subsidiària dels
treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció
corresponent.
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Article 31. Riu Congost, rieres i fonts públiques
1. L’Ajuntament impulsarà polítiques de preservació del riu Congost, fent que el riu que
ha donat caràcter a Balenyà al llarg de la història, sigui un element definidor del
desenvolupament futur de la població. La preservació i millora del riu així com del
patrimoni que li és associat, és un objectiu municipal important.
2.-El Congost i les seves ribes són objecte d’especial protecció. No és permès cap
acte que suposi la seva utilització sense autorització municipal ni cap acte que en
suposi una desmillora (embrutar, sostreure’n l’aigua, talar els arbres de la riba,
modificar el curs, actuar sobre les rescloses o qualsevol altre de naturalesa similar).
L’autorització indicada s’atorgarà sens perjudici d’altres autoritzacions preceptives que
estableixi la legislació vigent, en especial de l’Agència Catalana de l’Aigua.
3.-Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades a les
vies públiques del nucli urbà, o en el seu terme municipal, susceptibles d’ús i
aprofitament comú. Les fonts són per a beure aigua o per embellir la ciutat. Per tant i
llevat de supòsits excepcionals que ho justifiquin caldrà abstenir-se del bany en
aquests llocs així com als llacs i als estanys. També caldrà tenir cura de no rentar-hi
objectes que puguin desprendre substàncies que embrutin l’aigua o que les puguin
danyar o contaminar. L’aigua de les fonts públiques s’ha de fer servir amb moderació i
sense destinar-la a l’ús privat llevat d’autoritzacions expresses.
Capítol III. Instal·lacions i edificis públics
Article 32. Usos d’instal·lacions i edificis
1. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d’ús pròpies es
regiran per aquestes normatives.
2. Amb caràcter general, s’han de respectar els horaris establerts per a l’ús de les
instal·lacions i els edificis públics.
3. A l’interior de les instal·lacions i edificis públics es respectaran, com a mínim, les
mateixes normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública.
Article 33. Presència d’animals domèstics
És prohibit l’accés d’animals de companyia a l’interior de les instal·lacions i edificis
públics, excepte en els espais on expressament se’ls autoritzi l’entrada. Les
prohibicions i restriccions no afecten als gossos pigall quan acompanyin persones
invidents.
Capítol IV. Via pública
Article 34. Denominació
1. Les vies públiques s'identificaran amb un nom o un número aprovat per l’Ajuntament
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i serà diferent per a cadascuna d'elles. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el
mateix nom o número o diferents, però que, per la seva similitud gràfica o fonètica,
puguin induir a confusió. Aquesta disposició s'entén sense perjudici de la normativa
sectorial d'aplicació.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se
mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a
l'entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l'edifici més preeminent i
als principals accessos.
3. La denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o a petició dels particulars.
Article 35. Gual de vehicles
Els guals a davant d’un garatge, tindran les següents característiques:
1. Caldrà utilitzar peces adequades per aquest ús:
- vorera inferior a 1,90 m d’ample
V-17
- vorera entre 1,90 m i 2,20 m
V-40
- voreres superiors a 2,20 m
V-60
2. No es repicarà la voravia actual.
3. No es modificaran les rasants de la vorera en cap dels seus sentits.
4. S’hauran de restituir les infraestructures afectades.
Article 36. Numeració
1. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les
indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament i s’ha de conservar, en tot moment, en
perfecte estat de visibilitat i neteja.
2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del
promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte, quan el
promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per l’Ajuntament
segons les normes internes de numeració. Al moment de l’atorgament de la llicència
d’obres, s’indicarà al sol·licitant la numeració de l’edificació que haurà de fer constar a
l’hora d’escripturar-ne la propietat. La col·locació de la senyalització de la numeració
serà requisit necessari per a l’obtenció de la llicència d’ocupació.
3. La inexistència a les finques de l’element indicador de la numeració corresponent o
la discordança amb el què hi ha d’haver instal·lat d’acord amb la numeració oficial
assignada determinarà la possibilitat de requerir el propietari per tal que instal·li la
indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a
substituir la indicació errònia, es podrà procedir a l’execució subsidiària, al seu càrrec,
per part de l’Ajuntament.
Article 37. Conservació, reparació i millora de les vies públiques
1. Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació i conservació de
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les vies públiques que són de titularitat municipal i dels elements que les conformen.
Cap persona no pot executar aquests treballs o qualssevol altres que comportin
modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de
l’Administració.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via
pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai han de portar a terme les
reparacions escaients i han de reposar els elements afectats seguint les indicacions i
sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
3. Per tal de permetre una adequada mobilitat dels peatons a través de les voreres
dels carrers, especialment d’aquells amb mobilitat reduïda, caldrà que els propietaris
de terrenys o parcel·les sense edificar en sol urbà que confrontin amb la via pública,
executin la urbanització de la vorera que els correspon, si aquesta és avui pendent de
realització, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals
corresponents, els quals podran exigir l’aportació d’un projecte d’obres per a aquelles
intervencions que ho requereixin.
Article 38. Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts
1. Els serveis municipals retiraran els objectes i/o residus dipositats o instal·lats a la via
pública sense la preceptiva autorització quan no sigui possible identificar o localitzar en
el mateix moment el propietari o quan el responsable es negui a retirar-los.
2. Els objectes retirats de la via pública per manca d’autorització, llevat dels vehicles i
els residus sòlids, es mantindran en dipòsit durant un període d’un mes per tal que el
seu titular pugui recuperar-los, sense perjudici de l’obligació de pagar les despeses de
retirada i custòdia. Transcorregut aquest termini sense que el titular hagi comparegut a
recuperar-los, s’entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de
l’Ajuntament, que procedirà a la seva alienació, destrucció o utilització, segons
escaigui. En el supòsit que no sigui posible identificar el propietari de l’objecte retirat,
es procedirà de conformitat amb el que determina l’apartat 4 d’aquest article i els béns
adquireixen la condició de troballes.
3. Els vehicles estacionats i els abandonats a la via pública, així com els residus, es
regeixen per allò que es disposa a l’ordenança municipal de circulació i la normativa
sobre residus.
4.Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l'obligació de dipositar-lo a
les dependències dels serveis de vigilància de l'Ajuntament. Els serveis de
vigilància tindran un llibre de registre on figuri la data, l'objecte i la persona que el
lliura. A continuació es procedirà de manera immediata a fer pública la troballa en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a intentar localitzar-ne el propietari. Quan el bé trobat
no pugui conservar-se sense deteriorament o sense fer despeses que disminueixin
notablement el seu valor es procedirà a la venda en subhasta i es dipositarà el preu.
En el cas que es tracti de documents o peces sense valor material es procedirà a la
seva destrucció.
En altres supòsits el bé restarà en dipòsit en les oficines municipals.En el cas que no
sigui possible el lliurament al propietari, per ser desconegut o d’impossible localització,
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transcorreguts dos anys des de la publicació de la troballa es procedirà a lliurar el bé o
el producte de la subhasta a la persona que el va dipositar. Quan el bé hagi estat
dipositat per personal al servei de l’Ajuntament passarà a ser de titularitat municipal.
Si, transcorreguts dos anys del lliurament de l’objecte, la persona que el va lliurar no
reclama el bé o el producte de la subhasta, en el seu cas, passarà a ser de titularitat
municipal transcorregut un any més. En qualsevol moment del procediment, la persona
que demostri ser-ne propietària podrà recuperar el bé o l’import del dipòsit obtingut de
la subhasta, en el seu cas.
En qualsevol cas, tant el propietari com la persona que el va trobar, en el moment de
la recuperació resten obligats a abonar les despeses que el dipòsit del bé hagi originat.
Article 39. Instal·lació d'elements de mobiliari urbà
Els titulars de les finques que afronten amb la via pública tenen l'obligació d'admetre a
la façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de
mobiliari urbà. Aquesta obligació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o
compensació dels desperfectes que la instal·lació pugui produir.
Article 40. Finestres i balcons
1. No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba d’ús
domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera
segura i seran fermats o protegits per evitar que puguin caure, en especial, en casos
de pluja o vents forts.
3. Les plantes col·locades en finestres i balcons només podran regar-se des de les 23
a les 7 hores i, en tot cas, amb la deguda precaució per tal d’evitar molèsties.
4. Es prohibeix penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin
l’estètica urbana a llocs visibles des de la via pública, a les obertures de les cases i a
les baranes dels terrats.
Article 41. Instal.lacions d’antenes parabòliques, aparells d’aire condicionat i
alarmes
1. La col.locació d’antenes parabòliques, aparells d’aire condicionat i alarmes està
subjecte a llicència municipal d’obres sense projecte.
2. La sol.licitud de col.locació dels aparells esmentats es portarà a terme
mitjançant la petició escrita que anirà acompanyada d’un croquis i d’una
fotografia del lloc on es pretén ubicar.
3. En supòsits especials s’acompanyarà de tota la documentació que sigui
requerida pels serveis tècnics municipals.
Condicions d’instal.lació pel que fa a antenes i conduccions
La instal.lació a les façanes i als paraments exteriors vistos dels edificis de nova planta
o en obres de reforma dels aparells de climatització d’aire amb potència fins a 10 kw
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(exclosos del Reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària),
d’aparells de ventilació, d’antenes convencionals i parabòliques i de conduccions de
fluids, telecomunicacions i d’altres de similars es regirà per les condicions següents:
a) Aparells d’aire condicionat: quan aquests aparells provoquin la condensació i el
degoteig d’aigua, aquesta ha de ser evacuada a la xarxa de desguàs de
l’interior de l’edifici. La instal.lació dels compressors s’ha de fer de tal manera
que no produeixi transmissions de vibracions. Els aparells susceptibles de
produir soroll s’han d’instal.lar amb les condicions d’insonorització necessàries,
de manera que el soroll que arriba al veí més proper no superi els valors amb
db (A), que determini la normativa municipal reguladora de sorolls.
b) Antenes: a l’exterior dels edificis únicament s’admetrà la instal.lació d’una
antena equip terminal col.lectiu per a cada edifici i funció. La instal.lació es farà
a la coberta, separada suficientment de la façana de l’edifici i s’evitarà que
quedi a la vista des de la via pública. No es podran instal.lar antenes de cap
mena a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals
dels edificis.
c) Altres instal.lacions: els edificis hauran de disposar de les canalitzacions
adequades per allotjar els cables i tots aquells elements que formin les
instal.lacions i no serà permesa la disposició de conductors i cables vistos en
qualsevol façana i d’acord amb la normativa específica de cada instal.lació.
d) Condicions: en els projectes d’obres de nova edificació, reforma i addició, es
preveurà la ubicació dels aparells de climatització, ventilació, antenes, aparells
similars i altres instal.lacions, així com també les canalitzacions, d’acord amb
allò que disposa aquesta ordenança.
Condicions d’instal.lació d’aparells d’aire condicionat
La instal.lació a les façanes i als paraments exteriors vistos d’edificis existents dels
aparells de climatització d’aire condicionat amb potència fins a 10 kw, d’aparells de
ventilació, d’antenes convencionals i parabòliques i de conduccions de fluids,
telecomunicacions i d’altres de similars es regirà, a més de les condicions establertes
a l’article anterior, per les condicions següents:
Aparells d’aire condicionat: no es podran instal.lar aparells d’aire condicionat i
ventilació en edificis existents que siguin visibles des de la via pública o espais lliures
públics. Quan s’hagi d’aplicar els apartats 4 o 5 de l’art. que segueix per la
impossibilitat d’adequar-se als paràmetres que preveu aquesta ordenança, es valorarà
l’impacte visual, la integració a la façana, la solució donada al desguàs de l’aigua, el
nivell de so produït i l’expulsió de l’aire calent. Així mateix s’hauran de complir les
condicions següents:
a) Per a la ubicació dels aparells d’aire condicionat, en els edificis existents, quan
les unitats exteriors estiguin situades a una distància inferior a tres metres de
qualsevol paret del local que no pertanyi a l’usuari, caldrà prendre mesures
necessàries per evitar que l’aire expulsat dels aparells afecti altres obertures
alienes al local o edifici. Si aquesta solució no és possible, no podrà ser
instal.lat l’aparell.
b) A causa de l’aire calent expulsat pels climatitzadors, l’increment de temperatura
no superarà els 2ºC a l’habitatge més proper.
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c) Quan l’aparell s’hagi de situar en elements comuns, amb independència de la
notificació a l’Ajuntament, s’haurà de disposar de l’autorització de la comunitat
de propietaris.
d) La instal.lació dels compressors s’ha de fer de tal manera que no produeixin
transmissions de vibracions a elements veïns.
e) Els aparells susceptibles de produir soroll s’han d’instal.lar amb les condicions
d’insonorització necessàries, de manera que el soroll que arriba al veí més
proper no superi els valors amb db (A) que determini la normativa municipal.
Condicions específiques per antenes i canalitzacions d’altres instal.lacions
1. Antenes: en els edificis existents caldrà complir especialment els criteris de
l’apartat c) de l’article anterior.
2. Altres instal.lacions: els edificis hauran de disposar de les canalitzacions
adequades per allotjar els cables i tots aquells elements que formin les
instal.lacions i es prohibirà la disposició de conduccions i cables vistos en
façanes principals, d’acord amb la normativa específica de cada instal.lació.
3. Si la instal.lació es fa en edificis protegits, a més de complir aquesta
Ordenança es donarà compliment a qualsevol disposició que, als afectes de
protecció de l’immoble, estigui en vigor.
4. Quan la instal.lació no sigui possible dins els paràmetres que preveu aquesta
ordenança caldrà la sol.licitud de llicència municipals i els criteris per a la
instal.lació seran els determinats pels serveis tècnics municipals.
5. En qualsevol cas caldrà que tots els aparells i instal.lacions a l’exterior dels
edificis tinguin un impacte visual mínim i estiguin integrats arquitectònicament
amb el conjunt de l’edifici.
Article 42. Retolacions comercials, tendals i disposicions sobre plantes baixes
comercials.
Condicions generals per a tots els reclams publicitaris.
1. En principi només s’admetran reclams comercials visibles des de la via pública
a les plantes baixes dels edificis amb una clara tipologia comercial. No
s’admetran els situats a les plantes pis i en especial es prohibiran els reclams
fixats a les baranes dels balcons o finestres balconeres.
2. Com excepció de l’article anterior, es podran admetre reclams publicitaris fora
de la planta baixa d’un edifici, quan l’edifici en qüestió sigui dedicat totalment a
una activitat que no sigui de residència familiar com ara magatzems, hotels,
escoles, espectacles..., sempre que es compleixin simultàniament les següents
condicions:
a) Que sigui suficientment justificat quant a dimensions, tipus, forma, material,
textura i cromatisme.
b) Que sigui adequat el context urbà o paisatgístic de que formi part.
A la vista de propostes concretes, de l’informe de l’arquitecte municipal, i dels
especialistes que, si fa el cas, es cregui oportú sol.licitar informe, l’Ajuntament
decidirà en cada cas.
3. La senyalització d’activitats situades a les plantes pis dels edificis es portarà a
terme a la planta baixa d’aquest, prop dels brancals de l’entrada general que
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els dóna accés, sense perjudici del que especifiquen les condicions particulars
per la instal·lació de “plaques”.
En casos excepcionals es podran presentar propostes raonades que considerin
la senyalització corresponent dins el forat arquitectònic de l’entrada general
amb les mateixes condicions particulars assenyalades en aquesta Normativa
per al rètols plans en la mateixa situació.
4. Només es podran instal·lar reclams comercials als trams de façana que
pròpiament serveixin de tancament als establiments o locals amb què es
relacionen.
5. No es permetrà que un reclam comercial oculti un element arquitectònic d’un
edifici com una motllura, la totalitat d’una llinda, la totalitat d’un pilar o pilastra, o
un altre element similar.
6. Els reclams comercials seran opacs o lluminosos indistintament i els materials
permesos en la seva contrucció seran lliures
7. Els reclams comercials lluminosos hauran de tenir especial cura del tipus, color
i intensitat de la llum, en relació al context on estan emplaçats. No podran
produir enlluernament a cap punt de la via pública.
8. Només pel que fa al centre històric de la Vila, de pla de façana enfora, no es
podran instal·lar reclams publicitaris de “marques” comercials, exceptuant els
establimetns concrets que només comercialitzin productes de “marca” en
qüestió.
9. Les propostes de “nova instal·lació” o “reforma” de reclams comercials en
establiments continguts en edificis amb altres reclams existents i/o amb
activitats que en puguin contenir, s’hauran de realitzar considerant la
recomposició de tot l’edifici engolbant els reclams legalitzats que contingui i els
que pugui contenir en el futur.
10. Noves façanes. En tots els projectes d’obres de nova planta, substitució o
reutilització d’edificis que impliquin la formació d’una nova façana, serà
obligatori d’incloure una porposta de retolament d’acord amb les
especificacions d’aquesta Normativa, i d’acord amb les condicions
urbanístiques d’ús.
També s’haurà de definir des del projecte el pla de separació dels espais
exteriors i interior del qual parla l’apartat de “Rètols plans dins les obertures
arquitectòniques”, indicant els elements arquitectònics que el determinen.
En cas de no ser possible el compliment dels dos punts anteriors, en no
conèixer per part de la promoció de l’obra la distribució exacta dels locals
comercials dins un mateix edifici a l’hora de la redacció del projecte, s’haurà de
definir com a mínim un programa flaxible de senyalització que tingui en compte
la integració física de les particions comercials possibles.
Condicions específiques per als rètols plans
1. Dimensions màximes. Les dimensions màximes d’un rètol pla (exceptuant el
que s’indica a l’apartat següent) vindran determinades per la mida de
l’establiment comercial, per la formalització arquitectònica de l’edifici que conté
i per l’amplada del vial o espai públic on se situa l’edifici.
En general, la superfície màxima permesa per a la instal·lació de rètols plans a
les plantes baixes es determinarà en cada cas sumant les superfícies d’uns
rectangles virtuals situats sobre les obertures de l’establiment que donen a la
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via pública amb una alçada que deixi lliures 30 cm. per sota del forjat que tanca
superiorment el local. Per a la determinació d’aquesta superfície es podran
computar les obertures que admetria la façana en cas de remodelació.
En qualsevol cas, les alçades dels rectangles considerats no podran ser
superiors a 50 cm., i sempre es podrà considerar una alçada de 20 cm. Tot
plegat sense perjudici del que disposa l’apartat de “Rètols plans de pla de
façana enfora”.
2. Tipus de rètols plans segons la seva col·locació distingirem tres situacions:
a) Els col·locats de pla de façana enfora.
b) Els col·locats dins els forats arquitectònics de la façana
c) Els englobats en el mateix pla de façana
Rètols plans de pla de façana enfora
1. En general els rètols plans col·locats de pla de façana enfora s’hauran de
construir amb suport arquitectònic i els constituiran textes, símbols i/o
anagrames retallats i separats fixats directament sobre el suport.
Podrà ser excepció la inclusió d’una placa metàl·lica pintada, d’una dimensió
de 0,6 x 0,6 m col·locada a l’altura de la vista, fixada directament a la paret de
l’establiment.
2. Als efectes de determinar la superfície màxima descrita a l’apartat de
“Condicions específiques per als rètols plans”, s’haurà de comptabilitzar la
superfície envoltat de tot el reclam que serà la tancada dins el mínim poligon
que pugui inscriure totes les lletres, símbols o anagrames que el componen.
3. La mitjana de l’alçada de l’envoltant d’un rètol pla en relació als formats de
lletres o números que componen el text col·locat de pla de façana enfora, no
podrà sobrepassar les mesures següents:
- 15 cm. En carrers d’amplada igual o inferior a 6 metres.
- 20 cm. En carrers d’amplada igual o inferior a 15 metres.
4. Els símbols o cignes que componguin els reclams comercials hauran de ser
manifestament lineals i la seva fondaria màxima serà de 5 cm., considerant la
fondaria com la distància del punt més fort del reclam comercial i l’element que
constitueix el suport.
5. Els textes que componguin els reclams comercials, també hauran de ser
manifestament lineals, limitant la seva fondaria a 10 cm, en el cas del rètols
lluminosos.
6. Es situaran a una alçada mínima de 2,2 metres en relació a la resant del carrer.
Rètols plans dins les obertures arquitectòniques
1. En la instal·lació d’aquests tipus de rètols, serà necessari determinar
prèviament la situació del pla vertical, normalment paral·lel al pla de façana,
que separa l’espai que pertany clarament a l’establiment comercial de què es
tracti que contindrà els elements de tancament.
2. Per determinar la frontera entre els dos espais se seguiran els següents
criteris:
a) Si es tracta d’un establiment o local on les seves obertures conserven
elements originals de l’edifici que el conté i amb el que es troben
integrades formalment, la frontera es determinarà respectant aquests

Ple 03 / 26.04.12

elements i la seva integració a l’exterior de l’edifici. En cas d’existir
brancals, llindes o marxapeus de pedra, la seva fondària en relació al pla
de façana determinarà la separació.
b) En cas contrari, la frontera entre els dos espais serà un pla paral·lel al pla
de façana, situat 10 cm. endins de la mateixa façana.
3. Dins el volum definit pel pla de façana, el pla de separació dels dos espais
citats als punts anteriors i el contorn de l’obertura de què es tracti, es podran
acceptar “rètols plans” amb suport “superficial” o “volumètric” sempre que es
compleixin simultàniament les següents condicions:
a) Que estiguin integrats amb la formalització arquitectònica del tancament
de l’obertura.
b) Que no arribin mai a tenir contacte amb els brancals de l’obertura. Cm a
norma general els reclams comercials es separaran dels brancals en
qualsevol punt una distància igual a la que es separi del pla de separació
abans al·ludit.
4. Les propostes d’aquest tipus de rètols hauran de contemplar també la
incorporació al conjunt dels possibles elements de protecció i seguretat si fa el
cas. En cap cas un element de protecció podrà envair la via pública
sobrepassant el pla de façana.
Rètols plans englobats a la façana
Es podràn insta·lar aquest tipus de rètols si es compleixen simultàniament les
següents condicions:
a) Complir amb les condicions generals establertes en aquesta normativa per a la
instal·lació de reclams comercials.
b) No sobrepassar les condicions de superfície especificades comptabilitzant
també els altres reclams existents o a instal·lar.
c) A la vista de les propostes concretes i de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
Condicions específiques dels reclams comercials anomenats “volums”
Els reclams comercials d’aquest tipus hauran d’ajustar-se a les condicions generals
establertes en aquesta Normativa e a les següents especificacions:
a) Només es poran instal·lar “volums” de pla de façana enfora d’un edifici quan,
per causa de l’encapçalament de la construcció, el volum no sobresurti de
l’aliniació oficial de la via pública.
b) Podran ser excepció del punt anterior els reclams que anunciïn una activitat
circumstancial i passatgera, d’interès cultural.
c) Sempre es podran instal·lar “volums” en les circumstàncies a les condicions
establertes pels rètols plans situats dins els forats arquitectònics dels edificis.
d) A la vista de les propostes concretes i de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
Condicions específiques dels reclams comercials anomenats “banderoles”
Els reclams comercials d’aquest tipus hauran d’ajustar-se a les condicions generals
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establertes en aquesta Normativa i a les següents especificacions:
a) Només es permetrà instal·lar “banderoles” de pla de façana enfora d’un edifici
quan, per causa de l’enplaçament de la construcció, el rètol no sobresurti de
l’aliniació oficial de la via pública.
b) Podran ser excepció del punt anterior les banderoles que reuneixin alguna de
les següents condicions:
1. Que informin d’activitats relacionades amb la sanitat pública amb servei
d’urgències permanent
2. Les relacionades amb els establiments de farmàcia.
3. Que informin d’activitats d’interès públic
4. Qua anunciïn una activitat circumstancial i passatgera d’interès cultural.
c) A la vista de les propostes concretes i de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
Condicions específiques dels reclams comercials anomenats “vitrines”
Els reclams comercials d’aquest tipus hauran d’ajustar-se a les condicions generals
establertes en aquesta Normativa i a les següents especificacions:
a) Només es permetran les “vitrines” que sobresurtin de la façana d’un edifici si
reuneixen simultàniament les condicions següents:
1. Que la informació que transmetin sigui canviant i com a mínim amb
periodicitat setmanal.
2. Que l’establiment o activitat que promoguin sigui de servei públic.
3. Que no sobrepassi 0,3 metres quadrats de superfície i no sobresurti més
de 5 cm. del pla de façana.
b) A la vista de les propostes concretes i de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
Condicions específiques dels reclams comercials anomenats “tendals”
Els tendals hauran d’ajustar-se a les condicions generals establertes en aquesta
Normativa i a les següents especificacions:
a) Els tendals hauran de justificar-se per la necessitat de protegir-se del sol i no
per la seva condició de reclam publicitari.
b) Les formes admeses pel tendals seran la vela enrotllable tradicional formant un
angle aproximat de 45 graus amb la façana, un cop desplegat.
c) El materials a utilitzar haurà de ser de lona, descartant els materials plastificats
o brillants.
d) En principi, els colors a utilitzar seran els de la gamma de colors de lona natural
fins als colors torrats. El color serà sempre únic i llis.
e) A la part inferior més sortida del tendal es permetrà una sanefa per protegir la
testa d’una alçada aproximada de 20 cm. En aquesta cenefa es podrà admetre
anagrames i textos
f) S’haurà de procurar que els tendals s’adaptin als forats arquitectònics de les
façanes i es pleguin dins.
g) Només es podran instal·lar tendals a les plantes baixes dels edificis.
h) Les volades màximes dels tendals no excediran a cap de les següents
dimensions:
La cinquena part de distància de la façana de l’edifici fins a l’eix del carrer o
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plaça on doni; d’1,5 metres màxim; de 0,6 metres retirat de l’amplada de la
vorera davant de l’establiment.
L’alçada mínima serà de 2 metres.
i) A la vista de les propostes concretes de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
Condicions específiques dels reclams comercials anomenats “plaques”
Els reclams comercials d’aquest tipus hauran d’ajustar-se a les condicions generals
establertes en aquesta Normativa a les següents especificacions.
a) Que no sobrepassi 0,09 metres quadrats de superfície i no sobresurti més de 3
cm. del pla de façana.
b) A la vista de les propostes concretes i de l’informe de l’arquitecte municipal,
l’Ajuntament decidirà en cada cas.
TÍTOL V. ENTORN URBÀ
Article 43. Normes generals
1. És prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi
ambient del poble. Els habitants i visitants de Balenyà estan obligats a observar una
conducta que eviti i previngui el deteriorament del poble.
2. Les persones titulars de béns immobles seran responsables del manteniment de la
propietat en condicions dignes i de la neteja i l’ornament dels edificis, instal·lacions o
solars.
3. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i,
subsidiàriament, els seus usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de
neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment aquelles parts visibles des
de la via pública i/o que puguin molestar el veïnat.
4. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels
edificis i solars en condicions adecuades per tal que no puguin ocasionar perjudicis a
la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta
ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir mitjançant la tramitació de
l’expedient administratiu corresponent a l’execució subsidiària amb càrrec al titular de
l’immoble.
Article 44. Màquines de venda automàtica
Amb caràcter general, no és permès instal.lar màquines de venda automàtica de
tabac, begudes i menjar a la via pública o en llocs accessibles des de la via pública.
Article 45. Tendals
1. La llicència per a la instal.lació de tendals adossats a les façanes es concedirà
sempre que no dificulti la circulació de vianants o altres usos. En qualsevol cas,
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els tendals hauran de ser replegables i desmuntables i no podran projectar-se
més enllà de la voravia.
2. Les llicències per a tendals tenen una durada ordinària d’una temporada, sense
perjudici de la seva pròrroga.
3. Cal disposar de l’autorització de la comunitat de veïns.
Article 46. Instal.lació de cadires i altres elements de mobiliari
La instal.lació als espais públics de cadires o altres elements de mobiliari destinat a
l’ús públic és una activitat reservada a l’Ajuntament, que podrà ser encarregada a
particulars, mitjançant permís administratiu.
Article 47. Vetlladors i terrasses. Normes generals.
1. Els establiments de bar i d’hostaleria podran sol.licitar la instal.lació de
vetlladors i altres mobiliaris, que els serà concedida sempre que no dificulti la
circulació de vianants o altres usos propis de la via pública.
2. Les instal.lacions autoritzades han de ser desmuntables. L’espai autoritzat es
senyalitzarà amb un ratlla de pintura blanca.
3. Les autoritzacions per a vetlladors i terrasses d’hoteleria poden ser per un o
més dies, per una temporada o bé per tot l’any.
Article 48. Ocupació de la via pública amb taules i cadires (terrasses)
1. Les terrasses dels bars i establiments d’hostaleria del poble poden servir per a
un millor aprofitament del temps d’estiu i ampliar els espais de trobada, tertúlia i
relació. Alhora, afavoreixen l’activitat econòmica individual dels propietaris dels
establiments i per això aquest aprofitament del domini públic exigeix que per
part de l’Ajuntament es percebin unes contraprestacions econòmiques
contemplades en l’ordenança de taxes relatives a l’ocupació de domini públic.
2. Tots aquests establiments poden demanar llicències per a la instal.lació de
taules i cadires a la via pública. En la concessió de la llicència es tindran en
compte els criteris de: el descans dels veïns té prioritat, el de que l’ús general
de la via pública tindrà sempre preferència sobre l’ús privatiu, que és
indispensable garantir en tot moment la seguretat viària, de vianants i de
vehicles i que la instal.lació de taules i cadires no pot perjudicar mai el domini
públic.
3. Per tal d’obtenir la llicència autoritzant el titular de l’activitat d’un bar o
restaurant per ocupar la via pública amb taules, cadires o qualsevol altre
element, caldrà que aquest sol.liciti el permís corresponent mitjançant el full de
sol.licitud preparat per aquesta activitat amb quinze dies d’antelació.
4. L’establiment autoritzat serà responsable de què la llicència per la qual
s’atorgui l’ocupació de l’espai públic, amb les seves condicions, s’exposi en un
lloc de l’establiment clarament visible.
Article 49. Condicions de les llicències per ocupació amb taules i cadires.
La llicència es sotmetrà a les condicions que estableixi amb caràcter general
l’Ajuntament a través de l’òrgan competent municipal i que es concretaran en cada
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exercici amb caràcter previ al procés d’autorització. Les condicions, unides a l’acord
pel qual s’autoritza l’ocupació privativa del domini públic són part consubstancial de
l’autorització per la qual cosa el seu incompliment determina la ineficàcia de la
mateixa, amb retirada de l’ocupació autoritzada o la seva suspensió fins que
s’acompleixin les mesures convenients o l’aplicació del règim sancionador específic
que correspongui.
Capítol I. Contaminació visual
Secció 1ª. Grafits, altres pintades, pancartes i cartells
Article 50. Grafits i pintades
1. És prohibit de realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits sobre elements del
paisatge urbà i a les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques
en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
2. En cap cas, es podran fer pintades o grafits sobre monuments i edificis públics, i,
especialment, en els catalogats.
3. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de
manera visible o permanent en la via pública serà necessària, també, l’autorització
expressa de l’Ajuntament, a més del permís per escrit de la persona titular del bé
esmentat.
4. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada es produeix un
deslluïment per pintada a qualsevol lloc de la via pública els organitzadors dels actes
en seran responsables i restaran obligats a restablir l’estat original del bé en concret.
5. Els serveis de vigilància, en els supòsits recollits en els apartats anteriors, podran
retirar o intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzin sense l’autorització
municipal corresponent.
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària podrà, amb el consentiment previ de les
persones titulars dels béns afectats, netejar o reparar els danys efectuats per les
pintades o els grafits.
7. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabalar-se de
les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents.
Article 51. Pancartes i cartells
1. La col·locació de cartells haurà d’efectuar-se únicament en els llocs habilitats amb
aquesta finalitat. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i
instal·lacions municipals, en els elements del paisatge i el mobiliari urbà o natural
sense autorització expressa de l’Ajuntament.
2. Així mateix, serà necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del
permís de la persona titular del bé esmentat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en
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un bé privat si vola sobre la via pública.
3. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada d’una pancarta quan, tot i
estar situada en un bé privat, ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a tercers.
4. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l’Ajuntament podrà rescabarlar-se
de les despeses que la neteja origini, sense perjudici de les sancions corresponents.
Secció 2ª. Informació ciutadana i propaganda incontrolada
Article 52. Normes generals
1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries
emplaçades dins el terme municipal de Balenyà es regiran per la seva normativa
específica a la qual se subjectarà la col·locació de cartells o qualsevol altre tipus de
propaganda en suports públics o privats.
2. La realització de publicitat dinàmica, entenent com a tal la publicitat manual, el
repartiment domiciliari de publicitat, la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, la publicitat
oral i la publicitat telemàtica, es regularan pel que determina la legislació aplicable.
3. Queda prohibida la col·locació de pancartes o de cartells amb finalitats publicitaries
en els mateixos casos i condicions que els descrits a l’article anterior.
4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de les normes de publicitat la publicitat
electoral en aquells aspectes que es regulen per la legislació electoral.
Article 53. Edificis catalogats
La col·locació de pancartes, banderoles, etc. no ocultarà els elements arquitectònics
amb interès significatiu. Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès
nacional o béns catalogats seran sancionats de conformitat amb la Llei de patrimoni
cultural.
Capítol II. Contaminació per fums i pudors
Secció 1ª. Fums
Article 54. Emissions contaminants
1. Tota activitat que es desenvolupi en el terme municipal de Balenyà està sotmesa a
la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants
a
l’atmosfera.
2. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits
màxims de contaminació establerts per la normativa vigent o que produeixi efectes
nocius a la salut de les persones, en els recursos biològics o ecosistemes o en els
béns materials.
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3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica així com per informar a la
població de les condicions de qualitat de l’aire sobretot tenint en compte que l’especial
geografia del terme municipal de Balenyà posa de manifest a través de la inversió
tèrmica la potenciació d’alguns fenòmens contaminants. En aquest sentit l’Ajuntament
promourà polítiques que incentivin l’ús d’energies renovables, i la substitució dels
focus contaminants. L’Ajuntament reconeixerà en aquesta matèria la qualitat
específica de representació de les associacions i entitats que tinguin per objecte la
defensa del medi.
Article 55. Vehicles
1. Els vehicles automòbils de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme
municipal hauran de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions
gasoses i soroll.
2. Les persones propietàries o conductores de vehicles amb motor seran responsables
de les emissions produïdes pels vehicles.
Secció 2ª. Pudors
Article 56. Normes generals
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió
d’olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones i el medi ambient.
2. La persona responsable de la producció d’aquestes olors, sense perjudici de la
sanció que es derivi del fet, està obligada a dur a terme les accions oportunes perquè
cessin les causes que les van motivar.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de despendre bafs o emanacions
molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a
l’exterior.
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol que en sigui l’origen,
hauran de evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes o xemeneies.
5. No es podran llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies
en suspensió o temperatura diferent de l’ambient per les façanes o patis de tot tipus.
Se n’exceptuen les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 20.000
kilofrigories, sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures
alienes no sigui perceptiblement diferent de l’entorn.
6. Quan s’adobin terres amb dejeccions ramaderes o altres adobs que puguin provocar
olors ofensives, es procedirà a tombar-los sota terra abans de 24 hores o en els
terminis i condicions que s’esmentin en els bans de l’alcaldia o en altres documents
subscrits per l’Ajuntament. Aquest criteri general podrà ser objecte d’aplicació concreta
i l’alcaldia podrà requerir la retirada o soterrament dels adobs molestos quan la
proximitat al nucli urbà així ho faci necessari.
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7. El codi de bones pràctiques agrícoles que l’Ajuntament pugui aprovar en aplicació
del reglament comarcal de gestió de residus ramaders s’entén subsumit en els criteris
genèrics que s’estableixen en aquesta ordenança, per la qual cosa les conductes que
atemptin contra el mateix seran sancionables per aplicació d’aquesta ordenança.
8. No és permès que els vehicles agrícoles circulin embrutant els carrers de la
població.
Article 57. Barbacoes
1. Només es podran fer barbacoes dins les àrees recreatives i d'acampada
expressament autoritzades sempre que siguin d'obra i disposin de mesures adequades
de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis. No obstant
això, per motius climàtics, quan existeixi risc d’incendi o contaminació, mitjançant bans
de l’Alcaldia es podran efectuar restriccions d’aquests usos.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es faran de forma
que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la convivència normal.
3. Es prohibeix la construcció de llars de foc, barbacoes, i xemeneies dins el pati d’illa
separats de l’edifici principal. Sempre es faran adossats a l’edifici principal i la
xemeneia sobresortirà un metre del ràfec de la coberta de l’edifici principal. En el cas
que l’edifici del costat sigui més alt, la xemeneia sempre haurà de sobrepassar el ràfec
de les cobertes veïnes.
4. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de
residus.
Capítol III. Contaminació acústica i vibracions
Secció 1ª. Normes generals
Article 58. Disposicions generals
1. Té la consideració de contaminació per sorolls i/o vibracions l’existència a l’ambient
exterior i/o interior de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que
produeixen molèsties o risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les
activitats o el medi ambient.
2. Els criteris de qualitat ambiental acústica en el municipi, les mesures per a prevenir i
corregir la contaminació acústica que pugui afectar la població i el medi urbà i les
actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions s’hauran
d’ajustar a les prescripcions de la normativa vigent.
Article 59. Obligacions
1.La ciutadania té l’obligació de respectar el descans del veïnatge, evitant la producció
de sorolls que puguin alterar la convivència normal, amb independència de l’hora del
dia.
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2. És prohibit portar a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells
sonors per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret.
Article 60. Controls
1. El responsable del focus de soroll molest està obligat a permetre l’accés a
l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.
2. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial
vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent.
Secció 2ª. Sorolls molestos
Article 61. Veïnatge
La ciutadania, així com tots els visitants de Balenyà, s’han d’abstenir de realitzar actes
o produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns així com de participar en aldarulls
nocturns, o de sortir sorollosament dels locals d’esbarjo nocturns. D’acord amb aquest
criteri general pel que fa als sorolls aplicables tant a les conductes personals,
col.lectives com d’activitats, serà d’aplicació l’ordenança sobre sorolls i vibracions
aprovada per l’Ajuntament.
1. Per establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un
comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers
els altres.
2. Caldrà, per tant, evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris com tancaments
de porta bruscos, cops, música alta, cants i similars, especialment en hores de
descans nocturn. Les reparacions domèstiques s’efectuaran entre les 8 hores i les 22
hores dels dies laborables i entre les 9 hores i les 22 hores dels dies festius, excepte
en casos de força major.
3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament d’aquests.
Article 62. Actes a la via pública
1. És prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment
entre les 22 i les 8 hores i entre les 22 hores i les 9 hores dels dies festius i vigílies de
festius, excepte quan provingui d’activitats populars o festives autoritzades, les quals
hauran de disposar de l’autorització municipal corresponent.
2. L’ús de megàfons de propaganda només es podrà fer amb autorització municipal.
Article 63. Establiments i activitats
1. Totes les activitats situades a Balenyà hauran d’adoptar les mesures oportunes per
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adequar la producció de contaminació sonora als límits establerts a la legislació
corresponent, especialment en zones residencials i entre les 22 i les 8 hores.
2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment del nivell de soroll,
tant exterior com interior, establert per a la zona o l’ambient acústic on es desenvolupi.
3. Els titulars dels establiments d’activitats de concurrència pública seran directament
responsables del comportament sorollós dels seus clients, tant si aquests són dins el
local com a l’accés o en les zones exteriors immediates. Es recomana la instal·lació
d’una placa a l’exterior dels establiments de concurrència pública, especialment en els
establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal.
Quan, per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els
cossos o les forces de seguretat per mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, i
col·laborar amb els agents de l’autoritat en cada moment.
4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l’horari
de tancament establert legalment, així com les condicions que s’hagin imposat per a
l’execució de l’activitat.
Article 64. Càrrega i descàrrega
1. Es prohibeixen al nucli urbà les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars a la via
pública o espai obert entre les 22 i les 8 hores, horari que podrà modificar-se en casos
excepcionals amb sol·licitud prèvia a l’Ajuntament.
2. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i descàrrega es
conservaran en perfecte estat de manteniment per evitar la transmissió de sorolls.
3. Les carretes i carros de transport de mercaderies es condicionaran per evitar la
transmissió de soroll als habitatges confrontants.
Article 65. Treballs a la via pública
1. Els treballs que s’executin a la via pública no es podran fer entre les 20 hores i les 8
hores del dia següent, horari que s’ampliarà fins a les 9 hores en caps de setmana, a
excepció d’obres que es facin per raons de perill o emergència o per no poder
executar- se durant el període diürn.
2. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament que en
determinarà els horaris.
Article 66. Immobles
1. La producció de sorolls, procedents de qualsevol font, a l’interior dels immobles
particulars s’haurà de mantenir dins els límits admissibles per a una correcta
convivència.
2. En cap cas, es podran ultrapassar els límits establerts a la legislació vigent.
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3. Tanmateix, cal evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin
per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com per exemple els
sorolls constants i repetitius.
Article 67. Vehicles
1. Els vehicles que circulin pel terme municipal de Balenyà hauran d’estar equipats
amb un silenciador homologat, permanentment en funcionament i en bon estat, per tal
d’evitar un excés de soroll.
2. És especialment prohibit utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos
previstos a la normativa de seguretat vial.
3. És prohibit de produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents,
així com els originats per l’excessiu volum dels equips musicals instal.lats en vehicles.
4. Es prohibeix que els vehicles aturats a la via pública o en altres espais mantinguin
els motors en funcionament durant un temps superior a 5 minuts.
5. Es prohibeix voltar innecessàriament amb els vehicles per les illes d’habitatges i
molestar el veïnat.
Article 68. Sistemes d’alarma i d’emergència
1. És prohibit d’usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa
justificada.
2. Els responsables d’empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin instal·lat
un sistema d’alarma tenen l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament
i de desconnectar-lo en el supòsit que la seva activació respongui a una falsa alarma.
3. Quan els sistemes d’alarma acústica s’activin de manera injustificada i provoquin
molèsties al veïnat, i no sigui possible la localització del responsable, els agents de
l’autoritat podran procedir a la desactivació o, en el cas de vehicles, al seu trasllat a un
lloc adequat. Les despeses originades per aquestes operacions aniran a càrrec del
titular de la instal·lació o el vehicle.
4. Per a la instal·lació d’avisadors acústics ubicats en locals, habitatges, etc. caldrà fer
la comunicació corresponent a l’Ajuntament.
5. S’autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d’alarma entre les 10 i 18 hores.
Aquestes proves s’efectuaran en el moment d’instal·lar l’alarma i posteriorment una
vegada al mes en un interval màxim de 5 minuts, prèvia comunicació als serveis de
vigilància.
Capítol IV. Contaminació per residus i neteja
Article 69. Obligació municipal
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Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme
municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament
prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessaria i exercirà les
facultats de vigilància i policia que s'esmenten en aquesta ordenança i en la legislació
general.
Article 70. Obligacions generals de la ciutadania
1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Balenyà estan obligades a
evitar i prevenir que s’embruti el municipi en general i els seus espais públics en
particular.
2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l'obligació de posar
en coneixement de l'autoritat municipal les acumulacions d’escombraries i les
infraccions que en matèria de neteja presenciïn o de les quals tinguin coneixement.
3. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les
obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació
immediata, sense perjudici de interposar la denúncia que correspongui.
Article 71. Prohibicions específiques
És prohibit llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol mena de productes
o portar a terme activitats que tinguin l'efecte d'embrutar, degradar o contaminar les
vies
públiques i els espais públics.
En particular queden prohibits a la via pública els actes següents:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
b) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o en d'altres
elements de la via pública, llevat de les papereres.
c) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben
dins els contenidors.
d) Llençar puntes de cigarretes.
e) Llençar qualsevol deixalla.
Article 72. Neteja de voreres
1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars,
patis interiors, solars, galeries comercials i similars, així com dels espais comunitaris
de titularitat privada i ús públic.
2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes
baixes i els contractistes de les obres són responsables de la neteja de les voreres
corresponents a les respectives façanes i també de la retirada de la brossa
corresponent.
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3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública
són responsables, també, de la seva neteja, especialment els establiments comercials
i bars.
4. A les vies públiques on encara no s’hagui construït la vorera, l’obligació de netejar
està referida a la part més pròxima a la linea de façana en una amplada de 2 metres.
5. Els productes resultants de la neteja que realitzin els particulars es dipositaran en
bosses de plàstic tancades dins dels contenidors instal.lats a l´àrea d´aportació o bé es
treuran per a la seva recollida el dia destinat a aquests productes.
Article 73. Lliurament de residus
1. La ciutadania de Balenyà tenen l’obligació de dipositar els residus que generin a
l´entrada de casa seva de la manera i en l´horari establert per fer-ho.
2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com
papers, embolcalls i similars.
3. Les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels seus
residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent.
Article 74. Contenidors domiciliaris
1. Les escombraries domiciliàries hauran de ser introduïdes en bosses adients que, un
cop tancades correctament, hauran de ser col·locades a la porta de la vivenda els dies
i hores asenyalats per a cada producte. És obligatori dipositar al carrer la fracció
orgànica amb el cubell subministrat per a aquest ús.
2. Amb caràcter general, tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries
domiciliàries al davant del seu domicili i en l’horari establert excepte en cas d´altre
ubicació per part de l´ajuntament.
3. És prohibit desplaçar qualsevol tipus de contenidor industrial del lloc designat pels
serveis tècnics municipals i la seva utilització per a ús privat.
4. L’horari establert per al dipòsit d’escombraries domiciliàries davant la vivenda serà
entre les 20 i les 22 hores.
5. És prohibit manipular incorrectament els contenidors i les papereres.
6. És prohibit pintar, cremar i enganxar cartells als contenidors i a les papereres, així
com realitzar qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
Article 75. Contenidors selectius
1. Amb caràcter general, el dipòsit de paper i cartró, envasos, vidre i matèria orgànica
haurà de fer-se als contenidors específicament destinats a aquest efecte a la zona
d´aportació. És expressament prohibit dipositar aquestes matèries en contenidors de
rebuig.
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2. És prohibit introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva
que siguin diferents dels expressament designats. En cas de dubte sobre la
classificació d’un residu, s’ha de dipositar en el contenidor de rebuig sempre que no
sigui tòxic.
Article 76. Trastos vells
1. És prohibit abandonar estris, mobles, trastos, electrodomèstics, aparells electrònics i
similars a la via pública, camins, entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense
edificar, tant públics com privats.
2. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts. Els
ciutadans podran utilitzar el servei municipal de recollida domiciliària d’aquest tipus de
residus quan el seu origen sigui domèstic o traslladarlos a la deixalleria.
Article 77. Residus líquids
1. És prohibit dipositar a l’interior de cap contenidor tot tipus de residu de naturalesa
líquida.
2. És prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins,
torrents i a l’entorn natural i/o agrícola.
3. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la
neteja de locals, domicilis o porteries.
Article 78. Runes
1. El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la
via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament
autoritzats.
2. La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de
particulars és sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal corresponent.
3. En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps
establert a la llicència, o en manqui, la corporació municipal podrà retirar-los amb
càrrec a la persona responsable de la seva instal·lació i, si escau, sancionar-la.
4. Amb caràcter general, s’instal·laran en la part de la via pública destinada a
l’estacionament dels vehicles. En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres,
com més a la vora de la calçada millor. En cap cas podran dificultar la circulació del
trànsit rodat i de vianants.
5. Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar
neta i lliure de tot tipus de runa o residu.
Article 79. Residus agrícoles i ramaders
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És prohibit l’abandonament i/o abocament d’animals morts o restes d’animals a la via
pública, als camins, torrents i a l’entorn natural i/o agrícola. La corporació municipal
podrà retirar-los amb càrrec a la persona responsable del seu abandonament o
abocament i, si escau, sancionar-la. L’Ajuntament posarà els fets en coneixement de
l’autoritat sanitària o ramadera competent.
Article 80. Residus municipals especials
1. Són residus municipals especials els que tenen el mateix origen que els residus
ordinaris, però que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera
diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació
d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les
persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats,
bateries de cotxe, runa, enderrocs i residus que continguin fibrociment i qualsevol altre
residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya.
2. Els residus municipals especials seran dipositats als punts de recollida establerts.
Capítol V. Contaminació de les aigües
Article 81. Disposicions generals
1. No és permès que s’aboquin al clavegueram productes sòlids que puguin
obstruir-lo, productes corrosius o perillosos, pintures o similars i els olis ja
siguin de motor (vehicles i maquinària) o de fregir. En tot cas es tindrà en
compte el que disposi la regulació comarcal relativa als abocaments.
2. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i
subterrànies, la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres
instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural
com en el seu funcionament, i conseqüentment protegir la qualitat dels medis
receptors.
3. Totes les edificacions i establiments han d’abocar les aigües residuals a la
xarxa de clavegueram mitjançant l’adequada connexió i autorització.
Article 82. Abocaments limitats
No es poden fer ni al clavegueram municipal ni a la xarxa d'evacuació i sanejament
d'aigües residuals, abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o
concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa
sectorial vigent.
Article 83. Abocaments prohibits
1. Es prohibit fer abocaments de qualsevol tipus a la llera pública, torrents i rieres.
2. Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa d'evacuació i sanejament
d'aigües residuals, tota classe de matèries o productes, procedents d'usos domèstics,
industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en estat
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líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial corresponent, tenen la
consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials, industrials especials,
tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de residus existents o que,
en el futur, es puguin establir.
3. En particular, està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis
minerals i olis de cuina cremats al clavegueram municipal i a la llera pública.
4. Les relacions esmentades en els dos punts precedents no són exhaustives, sinó
simplement enumeratives, i han de ser objecte de revisió periòdica.
5. Les matèries i productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida
establerts.
Capítol VI. Contaminació lumínica
Article 84. Definició
S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització
de les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums.
Article 85. Disposicions generals
1. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la
il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la
mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica
nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic i l’estètica urbana d’integració a
les façanes i als seus elements arquitectònics.
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient, i utilitzin la
quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin acreditada la seva qualitat per a
evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les característiques
dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l’espectre
visible de
longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui mitjançant cèl·lules
fotoelèctriques o temporitzadors, si s’escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.
g)Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al manteniment
adequat per a la conservació permanent de llurs característiques.
TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Infraccions i sancions
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Article 86. Infraccions
1. L’incompliment de les disposicions que conté l’ordenança constitueix infracció
administrativa i la vulneració de les prohibicions que s’hi estableixen, també. Les
infraccions que disposa l’ordenança es qualificaran de molt greus, greus o lleus.
2. No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents seran d’aplicació en
defecte de regulació per la legislació sectorial corresponent.
Article 87. Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
1. No fer un bon ús dels béns públics.
2. No respectar les normes de comportament a la via pública.
3. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
4. El mal ús de les fonts públiques.
5. No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.
6. No respectar l’horari establert per a l’ús de les instal.lacions i edificis públics.
7. No respectar les normes establertes per a l’ús de les instal·lacions i edificis públics.
8. Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia tret de si es fa als
espais expressament autoritzats.
9. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes
visibles des de la via pública.
10. L’incompliment de l’ordre de neteja i salubritat de tot tipus d’immobles.
11. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent
autorització.
12. Dipositar objectes a la via pública sense permís.
13. Reposar incorrectament els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la
via pública.
14. La realització a les finestres i balconades d’aquelles accions prohibides en
l’ordenança sense complir les condicions que s’hi recullen.
15. Regar plantes fora de l’horari autoritzat o sense la deguda precaució.
16. Estendre roba en lloc visible des de la via pública.
17. No respectar el descans del veïnatge.
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18. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar la via pública de
qualsevol altra manera.
19. Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública o en el mobiliari urbà.
20. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.
21. Posar pancartes a l’enllumenat públic o d’altres elements urbans.
22. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.
23. No respectar l’horari, ni l’ordre establert als espectacles públics, i la resta
d’infraccions qualificades com a lleus en la Llei 10/99, de 21 d’abril, de policia
d’espectacles i establiments públics.
24. Dipositar residus fora dels llocs determinats (contenidors, papereres, deixalleria).
25. No dipositar les escombraries domèstiques i altres residus dintre dels contenidors
específics i/o fora de l’horari establert.
26. La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben
dins dels contenidors.
27. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins,
torrents, espais naturals i/o agrícoles, fins a 1 m3.
28. No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert a la llicència o que
no es disposi d’aquesta.
29. No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats els contenidors i
sacs de runa o en la zona on s’havia dut a terme qualsevol tipus de treball o activitats.
30. El moviment i/o desplaçament de contenidors per qualsevol concepte.
31. L’abocament d’animals morts i/o restes d’animals a la via pública, als camins,
torrents, a l’entorn natural i/o agrícola.
32. No recollir les deposicions dels animals amb l’excepció de les dels gossos pigall.
33. Les conductes assenyalades com a prohibides en l’ordenança i que no estiguin
tipificades com a infraccions greus o molt greus.
Article 88. Infraccions Greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues,
estupefaents o substàncies psicòtropes en llocs, vies, establiments o transports
públics.
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2. L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en
llocs, vies, establiments o transports públics.
3. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicòtropes en locals o establiments públics, o la manca de diligència per
impedir-los per part dels propietaris, administradors o encarregats.
4. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.
5. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a d’altres ciutadans.
6. No evitar actes incívics dels clients per part dels titulars dels diferents establiments
de concurrència pública.
7. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.
8. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o privats.
9. Embrutar i deslluir edificis públics o privats.
10. Realitzar grafits o pintades sense autorització.
11. Col·locar cartells o pancartes a l’arbrat o mobiliari públic.
12. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais
públics en general.
13. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de recollida
de residus.
14. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
15. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les degudes
precaucions.
16. L’accés de vehicles de motor als parcs públics o parcs urbans o als espais
naturals.
17. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent
autorització amb fins lucratius.
18. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.
19. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquin la via pública o el
mobiliari urbà.
20. No reposar els elements afectats, després d’haver efectuat obres a la via pública.
21. La manca de protecció de la zona ocupada per efectuar treballs a la via pública.
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22. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins, quan impedeixen la
visibilitat de senyals de trànsit o qualsevol altre element urbà.
23. La instal·lació d’aparells d’aire condicionat o antenes parabòliques a la façana.
24. Emetre sorolls per sobre dels límits establerts.
25. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.
26. Abocar residus líquids a l’interior dels contenidors de recollida d’escombraries
domiciliàries, a la via pública, als camins, torrents i espais naturals i/o agrícoles.
27. Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
28. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
29. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins,
torrents, espais naturals i/o agrícoles, de més d’1 m3 i fins a 3 m3.
30. No fer-se càrrec, les indústries i comerços, de la gestió dels seus residus, segons
la normativa vigent.
31. La circulació i permanència de gossos als espais naturals protegits.
32. Matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en
general.
33. Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les
persones o el medi ambient.
34. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així
com negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per
les autoritats competents o pels agents de l’autoritat en el compliment de les seves
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que
indueixi a error de manera explícita o implícita.
35. La comissió reiterada d’una infracció lleu és considerarà falta greu.
Article 89. Infraccions molt Greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents :
1. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
2. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
3. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició
expressa.
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4. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent
i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.
5. Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació
especial.
6. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.
7. Abandonar residus perillosos i/o residus especials.
8. Abocar cendres incandescents a l’interior dels contenidors de recollida
d’escombraries domiciliàries, la via pública, als camins, als torrents i als espais
naturals i/o agrícoles.
9. Abocar al clavegueram i/o a la llera pública productes sòlids, corrosius o perillosos,
pastosos i solidificables.
10. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins,
torrents, espais naturals i agrícoles de més de 3 m3.
11. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
12. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.
Article 90. Sancions
1. Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions seran les
següents:
-

Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 50,00 € a 100,00 €.
Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 200,00 € a 300 €.
Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 400,00 € a 600,00 €.

La quantia de les multes recollides a l’apartat anterior és la que s’estableix amb
caràcter general per infracció de les ordenances locals. En el supòsits que la legislació
sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes seran d’aplicació les establertes a la
legislació sectorial dins dels límits que s’atribueixen a la competència local, sense
perjudici d’altres sancions complementàries de les multes que puguin ser d’aplicació.
2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits excepcionals
següents:
- la reiteració d’infraccions del mateix tipus
- la transcendència social dels fets
- la intencionalitat de la persona infractora
- la naturalesa del perjudici causat.
No obstant això, en la graduació de les sancions, en els supòsits que la conducta
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infractora estigui regulada a la legislació sectorial, es tindran en compte els criteris que
s’hi estableixin.
Article 91. Responsabilitats
Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret
dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les
tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la
infracció d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent.
c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord
amb el que estableix la legislació sectorial.
d) Les persones titulars de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que
se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en l’ordenança.
e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent
no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.
Article 92. Competència i procediment
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú; el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i el Decret de
la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
Les infraccions seran sancionades per l’alcalde. No obstant això, l’alcalde, en
compliment de les prescripcions legals corresponents, podrà delegar la seva
competència sancionadora en altres òrgans municipals. Així mateix, la competència
sancionadora podrà ésser objecte de delegació en l’òrgan al qual, per
desconcentració, se li atribueix competència per raó de la matèria.
Article 93. Prescripció de les infraccions i les sancions
Les infraccions i sancions recollides en l’ordenança que no tinguin un termini específic
de prescripció de conformitat amb la legislació sectorial prescriuran en els terminis
establerts en la normativa general de procediment administratiu: és a dir, les
infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les
lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió de la infracció.
Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu,
en el termini de 3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus en el termini d’1 any
a comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui definitiva en
via administrativa.
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Capítol II. Fórmules alternatives
Article 94. Reparació del dany
1. Els presumptes responsables de les infraccions en un procediment sancionador
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de
l’expedient.
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de dur a
terme accions educatives per reparar el dany, com treballs voluntaris i/o cursos
monogràfics, determinarà la possibilitat que l’instructor proposi a l’òrgan competent per
sancionar el sobreseïment de l’expedient sancionador, un cop la persona infractora
acrediti haver reparat davant la comunitat el dany ocasionat, amb la participació en
cursos o realització de treballs de caràcter voluntari.
3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits que la persona
responsable de la infracció sigui reincident en actituds qualificades com a incíviques en
l’ordenança.
Article 95. Treballs voluntaris
1. Amb la finalitat de reparar, en la mesura que pugui, els danys ocasionats a la resta
de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica, l’òrgan competent per
sancionar podrà condonar la sanció a canvi que la persona infractora es comprometi a
desenvolupar treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat o a reparar els
danys causats per accions similars.
2. Atès el caràcter voluntari d’aquests treballs, no seria considerada una sanció.
Article 96. Cursos monogràfics
Amb la finalitat expressada en els articles anteriors, l’Ajuntament podrà organitzar
cursos monogràfics destinats a la formació en el civisme per tal d’evitar la comissió de
futures conductes incíviques. La participació en aquests cursos tindrà caràcter
voluntari.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
1. El què disposa l’ordenança serà d’aplicació supletòria respecte del règim
sancionador previst en les lleis sectorials.
2. En tot cas, no podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats de manera
penal o administrativa en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor de l’ordenança queden derogades les ordenances municipals
vigents en tant en quant s'oposin a aquesta.
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En el supòsit de discrepància entre allò que disposa l’ordenança i una ordenança
sectorial, serà d’aplicació aquella que faci una regulació més adequada per garantir la
convivència ciutadana.
Amb caràcter previ a la votació s’incorpora a la sessió el Sr. Roig.
La Sra. alcaldessa explica el procediment que s’ha seguit fins al moment i demana la
inclusió a l’article 90 d’un altre criteri de graduació de les sancions per ajustar-se a la
legalitat: “la naturalesa del perjudici causat”.
El Sr. Girvent comenta que les sancions greus i molt greus presenten un marge de
graduació molt escàs.
Es consensua modificar aquests barems de graduació de les sancions, i es fixa un
marge de 200 a 300 euros per a infraccions greus i de 400 a 600 euros per a
infraccions molt greus.
La Sra. alcaldessa explica que hi haurà una campanya informativa sobre l’ordenança.

APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT i CRÈDIT
EXTRAORDINARI NÚM. 02/12
VIST l’expedient relatiu a la modificació de crèdits en el vigent Pressupost de la
corporació, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari, núm. 02/2012.
CONSIDERANT que, segons l’ informe d’intervenció, l’expedient acompleix el que
disposa la legislació vigent al respecte, el Ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
número 02/2012 que es detalla seguidament i que es finança amb romanent líquid de
tresoreria, per la qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost per a
2012 de les modificacions corresponents.
Suplement de Crèdit
150-21001 conservació de carrers .............................................42.298,45 euros
150-21002 conservació de senyals ................................................ 810,66 euros
150-21003 conservació de jardins .................................................. 374,65 euros
151-21008 conservació enllumenat públic ...................................... 663,63 euros
241-22619 Pacte Promoció Econòmica ........................................2.933,06 euros
321-21202 conservació escoles ...................................................1.844,19 euros
321-22100 subministrament electricitat escoles ...........................2.959,86 euros
321-22623 activitats d’ensenyament Joan XXIII .............................. 121,07 euros
321-22716 Projecte formació adults ............................................... 805,00 euros
330-22100 subministrament electricitat Ateneu, entitats .................. 473,77 euros

Ple 03 / 26.04.12

330-22609
332-22105
338-22617
491-22601
920-21201
920-21211
920-21401
920-21600
920-21900
920-22000
920-22001
920-22100
920-22103
920-22300
920-22699
920-22706
924-22714

Activitats culturals diverses ........................................... 180,00 euros
adquisició llibres i altres biblioteca ...............................1.055,04 euros
Festes populars ..........................................................5.386,04 euros
Despeses diverses Ràdio Pista ....................................... 25,96 euros
conservació casa de la vila .........................................1.383,14 euros
Edificis i altres construccions ....................................15.343,07 euros
conservació vehicles municipals ...................................... 80,24 euros
Reparació i manteniment equips informàtics ..............2.223,51 euros
Reparació i mant. Altre immobilitzat- taller ..................4.202,13 euros
material oficina ordinari ................................................... 46,34 euros
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ................ 200,00 euros
subministrament electricitat .......................................11.114,58 euros
combustibles i carburants ............................................1.271,64 euros
transports i retirada de vehicles ..................................... 723,34 euros
Despeses diverses de caràcter general .......................1.615,78 euros
Estudis i treballs tècnics ..............................................1.764,10 euros
Butlletí municipal i altres publicacions............................ 676,00 euros

Crèdit extraordinari
321 62602 inversions informàtica aula adults Ateneu ....................4.121,74 euros
330 62316 Remodelació Ateneu ..................................................37.000,00 euros
340 60953 inversions diverses piscines municipals .....................28.000,00 euros
410 22628 Despeses diverses prevenció incendis forestals ............ 500,00 euros
410 48909 Despeses diverses ADF Congost ................................1.000,00 euros
920 62601 inversions informàtica ajuntament ................................7.000,00 euros
Total increment pressupost de despeses .............................. 178.196,99 euros
Recursos financers
Romanent de tresoreria :
87002 romanent tresoreria despeses generals ..........................178.196,99 euros
Total recursos financers .........................................................178.196,99 euros
Segon.- EXPOSAR-HO, de conformitat amb l’article 177 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, al públic durant el termini de 15 dies mitjançant
edicte al BOP i al tauler d’anuncis de l’ Ajuntament per tal que es puguin presentar
al·legacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu aquest acord en cas de no presentar-se al·legacions.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES PER AL 2012 I
CONVOCATÒRIA
En data 28 març de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de les bases
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reguladores de les subvencions a les entitats culturals i esportives per al 2011.
Vista la proposta efectuada per la comissió avaluadora per a la modificació del contingut
de les referenciades bases, on es proposa modificar-les en el següent sentit per a 2012:
5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Model 1. Certificat per acreditar la representació legal del/de la
sol·licitant.
Model 3.
Sol·licitud de subvenció.
Annex 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita la
subvenció.
Annex 2: Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es
sol.licita la subvenció.
Annex 3: Declaració Responsable
En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites
al corresponent registre oficial.
En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran
d’estar inscrites en els registres públics corresponents.

2.- Persones físiques
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Model 2. Acreditació dels membres que formen part del Grup sense
personalitat Jurídica.
Model 3.
Sol·licitud de subvenció.
Annex 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita la
subvenció.
Annex 2: Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es
sol.licita la subvenció.
Annex 3: Declaració Responsable

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries
anteriors i ja estan en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
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El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de
les bases i la convocatòria al BOP fins el dia 25 de maig de 2011 inclòs. Hi haurà
convocatòria única.
Les sol·licituds hauran de presentar-se en una de les següents opcions:
a. Per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat,
que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de
l’entitat així com també per mail a l’adreça: balenya@diba.cat
b. Per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat
que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de
l’entitat així com a través del llapis de memòria que donarà
l’Ajuntament i el qual disposarà de tots els models normalitzats
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se al Registre General de l’Ajuntament de Balenyà situat al c/ Pista, 2 o a
través de la pàgina web: www.ajbalenya.org. Així mateix, també es podrà sol·licitar el
llapis de memòria amb els models normalitzats.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin els requisits
establerts en les presents bases reguladores de la fórmula següent:
El 50 % de la quantia total es distribuirà proporcionalment entre tots els beneficiaris en
funció del pressupost total del 2012 de cadascuna de les entitats beneficiaries. L’altre
50 % de la quantia total en funció de la puntuació mitjana obtinguda en la valoració
dels següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada sobre una
puntuació màxima de 180 punts:
1. L’existència d’un projecte o programa anual que contingui més d’una activitat
(fins a 10 punts)
2. L’existència d’un pressupost detallat, la seva qualitat i la seva coherència (fins
a 30 punts)
3. L’existència d’un cofinançament d’altres administracions o empreses (fins a 5
punts)
4. La repercussió o benefici de l’activitat o projecte per un major nombre de
destinataris (fins a 10 punts)
5. El nombre de membres que aglutina la entitat (fins a 5 punts)
6. L’estabilitat del projecte o activitat (fins a 10 punts)
7. La qualitat del projecte o activitat (fins a 10 punts)
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8. La innovació i creativitat (fins a 15 punts)
9. El foment de la identitat col·lectiva del municipi (fins a 15 punts)
10. El foment de la participació activa de la població (fins a 15 punts)
11. El foment de la cohesió social, la convivència i el civisme (fins a 15 punts)
12. La promoció i difusió de la cultura i tradició de Balenyà (fins a 10 punts)
13. La promoció de la representació del municipi i/o de l’entitat a l’exterior (fins a 10
punts)
14. La participació i col·laboració amb altres entitats del municipi (fins a 10 punts)
15. La participació i col·laboració amb l’Ajuntament en la promoció d’activitats. (fins
a 10 punts)
Les sol·licituds que no arribin a un mínim de 40 punts en la ponderació dels criteris
objectius, no podran assolir la condició de beneficiari/ària.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als resultats de
la fórmula de càlcul: 50 % en funció del pressupost i 50 % en funció dels punts
obtinguts mitjançant els criteris establerts en el punt 9 d’aquestes bases.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas,
del 30 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la
consignació pressupostària anteriorment fixada.
En cap cas l’import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb
subvencions o ajuts d’altres administracions públiques o privats o de particulars,
nacionals o internacionals, el cost de l’activitat que ha de portar a terme la persona
beneficiària. Per comprovar aquest punt els sol·licitants realitzaran una declaració on
faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de febrer
de 2013.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar al Registre General de l’Ajuntament i a la web i
revestirà la forma de:
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts. Annex A.
2. Relació de Despeses imputades a la subvenció. Annex B.
3. Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat
social. Annex C.
4. Estat de comptes de l’any 2012. Annex D. Aquest document serà important
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per poder comprovar l’execució del pressupost i per calcular les mesures que
s’indiquen a l’article
2.- En la confecció de la part econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció
atorgada
S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
Per subvencions superiors a 3000 € caldrà presentar també les factures, minutes o
altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa.
Les de quantia inferior als 3000 € caldrà presentar només la relació de despeses
segon model normalitzat. (Annex B). Aquests documents hauran de reunir tots els
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a
la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
1)
2)

Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà
còpia de la corresponent escriptura.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
1.- Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini
d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud
del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i
altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
b) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
c) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat,
que sumats a la de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de
l’activitat subvencionada.
2.- Un cop presentats els documents justificatius de la subvenció:
a) Quan amb l’annex D, que inclou l’estat de comptes de l’any 2012 i, per tant,
contempla el pressupost executat, es pugui comprovar que el pressupost de
despeses de l’any, ha sofert una disminució de més d’un 40% en relació al
pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció, caldrà modificar, d’ofici,
l’import de subvenció atorgat d’acord amb el pressupost executat. Tot això en
vies a garantir que en la sol·licitud no es presenti un pressupost inflat que
generi més subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
exigit a les presents bases.
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És per tot això, que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER: Aprovar la modificació de les bases reguladores per l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de
fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la
promoció de l’esport, l’activitat física, activitats culturals, activitats educatives i la
participació ciutadana.
SEGON: Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
28.810 euros, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases i pel
termini que en ells s’indica, essent l’últim dia per a la presentació de sol·licituds el dia
25 de maig de 2012.
TERCER: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de vint-i-vuit mil vuit-cents deu euros (28.810 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
330 48920 i a l’aplicació pressupostària 340 48935, condicionat a l’aprovació definitiva
de la corresponent modificació pressupostària.
QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies la modificació de les
bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La Sra. alcaldessa explica els canvis incorporats a les bases de les subvencions per a
entitats culturals i esportives.
El Sr. Pérez comenta que s’assemblen molt a les de dos anys enrere. Demana que la
comissió que elabora les bases treballi amb més temps i que no es reuneixi a corre-cuita.
Afegeix que no a les bases no es veuen els criteris del nou equip de govern, i que s’ha de
millorar la feina.
La Sra. alcaldessa respon que les bases mai no són perfectes.
El Sr. Pérez diu també que és l’any en què s’han aprovat més tard bases i convocatòria, i
que l’annex D que s’exigeix no és fiable.
La Sra. alcaldessa respon que si es demostrés que alguna entitat incompleix, es
revocaria la subvenció.
En relació amb la qüestió relativa a la valoració dels projectes presentats i del pressupost,
el Sr. Roig explica que després de provar diversos percentatges es va optar per una
ponderació del 50 per cent.

APROVACIÓ DEL CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DEL ROCÒDROM SITUAT A
LA SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT
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Vist l’interès en la utilització del rocòdrom situat a la sala polivalent per part de l’entitat
Centre Excursionista dels Hostalets, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni d’autorització d’ús del rocòdrom situat a la sala polivalent de
l’Ajuntament a l’entitat Centre Excursionista dels Hostalets, segons el model que
s’incorpora com a annex.
Segon.- Facultar la Sra. alcaldessa per signar tots aquells documents necessaris per a la
formalització del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Centre Excursionista dels Hostalets.
Annex
CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DEL ROCÒDROM, SITUAT A LA SALA
POLIVALENT DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
REUNITS
Pere Vargas Moré, amb NIF …, en representació de l’entitat Centre Excursionista dels
Hostalets de Balenyà, domiciliada al carrer Alfons Amich, 2, de Balenyà.
Anna Magem i Marsó, com a alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà,
Les parts es reconeixen mútuament capacitat per contractar i obligar-se.
EXPOSEN
Que l’Ajuntament de Balenyà disposa d’un rocòdrom a la sala polivalent de l’edifici de
l’ajuntament, situat al carrer Pista número 2 de Els Hostalets de Balenyà.
Que l’entitat Centre Excursionista dels Hostalets de Balenyà ha manifestat la voluntat
de gestionar la utilització del rocòdrom municipal.
Per la qual cosa,
PACTEN, CONVENEN I ACORDEN
Primer.- L’Ajuntament autoritza a l’entitat Centre Excursionista dels Hostalets, l’ús del
rocòdrom situat a la sala polivalent de l’edifici de l’ajuntament, amb les condicions
previstes en el present conveni.
Segon.- El Centre Excursionista dels Hostalets de Balenyà, assumeix els
compromisos següents:
a) L’entitat utilitzarà la instal·lació els dilluns i dimecres entre les 20:00 hores i les
22:00 hores i, en un altre horari, sempre que sol·liciti la seva utilització a l’ajuntament,
segons el protocol establert a l’efecte.
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b) Actuaran com a monitors responsables en les activitats que es duguin a terme en
l’horari indicat, els Srs. Josep Musach Serra i Joan Molist Fernández.
c) Els usuaris de la instal·lació hauran de disposar de la llicència federativa
corresponent, com a condició indispensable per fer ús del rocòdrom, tota vegada que
amb la seva utilització es fan responsables de qualsevol accident o incidència que
s’esdevingui per la utilització de la instal·lació.
d) Els representants responsables de l’entitat disposaran de les claus per accedir a la
instal·lació.
e) S’adjunten a aquest conveni les normes d’ús del rocòdrom, establertes pel Centre
Excursionista dels Hostalets de Balenyà, que queden aprovades pel mateix conveni. El
Centre Excursionista garanteix que totes aquelles persones que facin ús de la
instal·lació, sota la seva gestió, les compleixin.
Tercer.- Seran causes de resolució del present conveni les següents:
a) Per incompliment de les condicions del conveni per qualsevol de les dues parts.
b) Per resolució del conveni per qualsevol de les dues parts, comunicant-ho amb dos
mesos d’antelació.
Les parts signen el conveni en prova de conformitat per duplicat exemplar a Balenyà,
el … de......... de 2012.
Sr. Pere Vargas i Moré,
President del Centre Excursionista dels
Hostalets

Sra. Anna Magem i Marsó,
Alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà

La Sra. alcaldessa explica que cal parlar d’autorització i no de cessió d’ús.

I no havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 21:45 hores del dia
indicat a l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, el secretari, per tal de donar fe de l’acte
efectuat.

