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ORDENANÇA GENERAL DE POLICIA I BON GOVERN
Disposicions generals comunes
Article 1. Aquesta ordenança, que té la naturalesa d’ordenança de policia i bon govern, té per
objectiu estructurar, fixar i concretar els criteris, mètodes i procediments a segui en l’àmbit del
municipi de Torrelles de Foix, respecte de determinats aspectes controvertits que es plantegen
de manera constant i periòdica en la gestió dels assumptes municipals; tendeix a definir uns
objectius, garantir a tots els ciutadans el principi d’igualtat, harmonitzar homogèniament el
principi de seguretat jurídica, i assentar les bases i criteris generals d’actuació d’Administració
en aquests aspectes quotidians de gran transcendència, i motiu de constants controvèrsies en
la complexa taxa municipal.
La present ordenança general està formada per cinc ordenances individuals que regulen altres
aspectes sectorials en la vida municipal.

Article 1. L’objecte d’aquesta ordenança és la retirada de vehicles de la via pública i el seu
trasllat a un dipòsit municipal, en els casos i quan es donin circumstàncies previstes d’aquesta.
Capítol II
De la retirada de vehicles de la via pública
Article 2.
1. Quan l’Agutzil municipal tingui constància de l’existència d’un vehicle estacionat a la via
pública que impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill per a aquesta, o la
pertorbi greument, podrà prendre les mesures que s’iniciaran necessàriament amb el
requeriment al conductor, propietari o persona encarregada del vehicle, si es troba vora
d’aquest, perquè faci cessar la seva irregular situació, i en el cas de no existir aquesta
persona, o que no atengui el requeriment, podrà disposar el trasllat del vehicle al dipòsit
destinat a l’efecte.
2. Per a l’adopció d’aquestes mesures, l’Administració es podrà valer de qualsevol dels seus
mitjans tècnics i materials, i si no els tingués, es podrà valer dels serveis retribuïts dels
particulars.
3. A títol enunciatiu podran ser considerats casos en els que en zones urbanes, es pertorba
greument la circulació, i estan per tant, justificades les mesures previstes en l’article
anterior, el següents:
- Quan un vehicle es troba estacionat en llocs expressament senyalitzats amb reserva de
càrrega o descàrrega durant les hores a ells destinades, i consignats amb el senyal
corresponent.
- Quan el vehicle es trobi estacionat en els espais reservats per al transport públic, sempre que
es trobin degudament senyalitzats i delimitats.
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Ordenança reguladora de la retirada de vehicles de la via pública.

- Quan un vehicle estigui estacionat en un espai reservat a entrada de vehicles (gual), sempre
que es trobi degudament senyalitzat, delimitat i vigent, tant la concessió municipal com els
efectes econòmics que d’ells es deriven.
- Quan es trobi estacionat en l’itinerari o espai que hagi de ser ocupat per una comitiva,
desfilada, cavalcada, actuació o activitat de relleu.
- Quan resulti necessari per a la reparació i neteja de la via pública.
Article 4.
1. La retirada del vehicle portarà la conducció d’aquest a un dipòsit municipal, adoptant-se les
mesures necessàries per posar-ho en coneixement del conductor tan aviat com sigui
possible, havent de deixar un imprès d’advertència de trasllat en el primitiu estacionament.
2. La retirada s’impedirà en l’acte si el conductor o persona autoritzada compareixen i
adopten les mesures convenients.
Capítol III
De la restitució del vehicle

Article 6.
El conductor del vehicle i subsidiàriament el titular d’aquest, excepte en els casos d’utilització
il·legítima, haurà de satisfer prèviament l’import de les despeses ocasionades per la retirada
de la via pública i trasllat al dipòsit municipal, l’esmentat import serà de 10.000 pessetes per
custòdia i trasllat com quantitat única per a cada vehicle.
Disposició final
La present ordenança, que consta de sis articles i una disposició final, entrarà en vigor una
vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text complet en el BUTLLETI
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Ordenança reguladora de l’exercici de la venda fora d’un establiment comercial
permanent.
Capítol I
Objecte de l’ordenança
Article 1.
L’objecte de la present ordenança és la regulació en l’exposició de productes en la via pública,
que realitzen determinats comerciants amb establiment comercial permanent.
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Article 5.
Una vegada traslladat el vehicle al dipòsit municipal per les causes regulades en la present
ordenança o a ella assimilades, el conductor, el propietari o, en el seu efecte, el titular
administratiu, sol·licitarà dels serveis de l’Ajuntament, la restitució, prèvia identificació i
comprovacions relatives a la seva personalitat i dret sobre el vehicle.

Capítol II
De l’exposició de productes en l’exterior d’un establiment comercial permanent
Article 2.
1. L’exposició de productes en la via pública per part de comerciants amb establiment
permanent, només queda autoritzada en aquest municipi, tots els dies laborables.
2. L’ocupació de la via pública per altres elements o objectes del tipus que siguin, quan no
siguin productes de comerciants amb establiment permanent, estarà subjecte a les
indicacions prescripcions que estableixi l’Ajuntament, una vegada examinat el suposat
concret.
Article 3.
1. El comerciant, per a la col·locació de l’expositor en la via pública, haurà de complir els
següents requisits:
a) Estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de la quota fixa de llicència fiscal o import que el
substitueixi.
b) Satisfer els tributs de caràcter municipal que calguin per aquest tipus d’activitats, segons
les ordenances municipals.

Article 5.
L’exposició en la via pública de productes està condicionada a què s’adoptin les mesures
següents:
1. L’expositor que s’instal·li no podrà sobrepassar en longitud més d’un metre i mig per la part
dreta i esquerra de l’entrada a l’establiment, havent de tenir una alçada d’acord amb
l’estètica, l’entorn i el criteri de racionalitat comunament més estès, havent-se d’adoptar es
mesures necessàries per evitar el contacte dels productes amb el terra, del qual haurà
d’estar separat prudentment.
2. L’expositor que s’instal·li, en cap cas pot superar la profunditat, més del 50 per 100 de
l’amplada de la vorera, de manera que es respecti a resta de l’espai pel comú i normal
transcórrer d’un vianant.
3. El comerciant que realitzi aquesta exposició, haurà de vetllar constantment per la salubritat
i higiene del producte exposat, adoptant les mesures necessàries per a protegir-ho dels
gèrmens del contacte amb l’exterior, la pluja, els gasos que desprenen els vehicles,
l’exposició continuada al sol, i qualsevol altre que tendeixi a vetllar per la bona presència i
conservació del producte, havent de vetllar també, pel bon ornat i estètica de l’expositor.
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Article 4.
Les autoritzacions per a l’exercici de la instal·lació d’expositors, tenen caràcter discrecional,
per tant, podran ser revocades per l’Ajuntament, quan es consideri convenient en atenció a
circumstàncies que així ho consideri convenient en atenció a circumstàncies que així ho
aconsellin, sense que això doni origen a indemnitzacions o compensació alguna.

Capítol III
De la retirada de l’expositor
Article 6.
Quan l’agutzil municipal o els serveis de l’Ajuntament tinguin constància, bé per si mateixos, o
per queixes o reclamacions formulades per veïns de l’existència d’un expositor que vulnera
sistemàticament el que regula aquesta ordenança, es podran prendre les mesures que
s’iniciaran necessàriament amb el requeriment al comerciant perquè cessi la seva irregular,
anòmala i antisocial conducta, i en cas de no atendre al requeriment verbal, se’l requerirà per
escrit, donant-li un termini de vint-i-quatre hores per esmenat la conducta, sota apercebiment
que de no fer-ho, li serà imposada una sanció econòmica de 1.000 pessetes per dia que
transcorri amb l’expositor en les mateixes condicions, fins a un màxim de deu dies,
transcorreguts els quals, per acord del Ple, se li podrà denegar autorització per exposar.
Disposició final
Article 7.
La present ordenança, que consta de sis articles i una disposició final, entrarà en vigor una
vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text complet en el BUTLLETI
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Ordenança Reguladora de la Conservació, Neteja i Tancat de solars i parcel·les

Article 1.
L’objecte de la present ordenança és el manteniment, la conservació, neteja i tancat de solars
i parcel·les.
Article 2.
Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de solars:
a) Les superfícies de sòl urbà aptes per a l’edificació per estar urbanitzats conforme a allò
preceptuat en l’article 82 de la Llei del Sòl.
b) Les parcel·les no utilitzables que per la seva reduïda extensió en forma irregular o
emplaçament, no és susceptible d’ús adequat.
c) Les parcel·les de sòl urbà aptes per a l’edificació, situades en les diferents urbanitzacions
consolidades d’aquest terme municipal.
Article 3.
Per tancat de solar, s’ha d’entendre obra exterior de nova planta, de naturalesa no permanent,
limitada al simple tancament físic del solar.
Capítol II
De la conservació i neteja de solars
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Capítol I
Objecte de l’Ordenança

Article 4.
L’Alcalde exercirà per si mateix, o per persona en qui delegui, la inspecció de les parcel·les, les
obres i les instal·lacions del seu terme municipal per comprovar el compliment de les
condicions exigibles.
Article 5.
Resta prohibit llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat
pública o privada.
Article 6.
1. Els propietaris de solars i parcel·les, els hauran de mantenir en condicions de seguretat i
ornat públic, quedant prohibit mantenir en ells, escombraries, residus urbans i runa. De la
mateixa manera, aquests propietaris, queden obligats a mantenir els solars i parcel·les nets
i controlats, conforme els principis de seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a
la vegetació, flora i fauna que en ells hi pugui créixer, i respecte a les aigües o bassals
naturals que en ells s’hi pugui estancar.
2. Quan pertany a una persona el domini directe d’un solar, i a altre el domini útil, l’obligació
recaurà sobre aquella que tingui el domini útil.

Article 7.
1. L’Alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels serveis tècnics, i
escoltat el titular responsable, dictarà resolució assenyalant les deficiències existents en
els solars, ordenant les mesures precises per a esmenar-les i fixant un termini per a la
seva execució.
2. Transcorregut el termini concedit, sense haver-se efectuat les mesures precises, l’Alcalde
ordenarà la incoació de l’expedient sancionador, tramitant-se conforme a la Llei de
Procediment Administratiu vigent, amb imposició de multa, que serà del 10 al 20 per 100
del valor de les obres i treballs necessaris per superar les deficiències.
A la resolució , a més, es requerirà al propietari o al se administrador, perquè procedeixi a
l’execució de l’ordre efectuada, que de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament, amb
càrrec a l’obligat, a través del procediment d’execució subsidiària previst en la Llei de
Procediment Administratiu vigent.
Capítol IV
De tancat de solars i parcel·les
Article 8.
Els propietaris de solars o parcel·les, els hauran de mantenir tancats, mentre no es practiquin
obres de nova construcció, per raons de salubritat i ornat públic.
Article 9.
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Capítol III
De la inspecció i sanció

La tanca o tancament del terreny s’efectuarà conforme assenyalin els serveis tècnics
municipals, havent d’assenyalar, com a mínim, el material a utilitzar i l’alçada, i haurà de seguir
la línia d’edificació, entenent-se com a tal, la que marca a un costat i altre del carrer o via
pública, el límit a partir del qual podran o s’hauran d’aixecar construccions.
Article 10.
El tancat de solars es considera obra menor, i està subjecte a prèvia llicència.
Capítol V
De la inspecció i sanció
Article 11.
1. L’Alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà l’execució del tancat d’un
solar o parcel·la, indicant en la resolució, els requisits i el termini d’execució, previ informe dels
serveis tècnics municipals, i escoltat el propietari.
2. L’ordre d’execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar l’activitat ordenada.
3. Transcorregut el termini concedit sense haver executat les obres, es procedirà conforme
l’article 7.2 de la present ordenança.
Article 12.
Disposició final. La present ordenança, que consta d’onze articles i una disposició final,
entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text
complet en el BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Capítol I
Objecte de la present ordenança
Article 1.
L’objecte de la present ordenança és l’amplada, conservació, manteniment i neteja dels
camins rurals del terme municipal de Torrelles de Foix.
Article 2.
Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de camins rurals:
a) Són camins rurals d’aquest terme municipal tots els que el seu recorregut, tot o en part,
passa per dins del terme municipal i no siguin considerats altre tipus de via per la legalitat
vigent.
b) Els camins rurals o veïnals, quan són d’ús públic, quedant afectats com béns de domini
públic.
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Ordenança Reguladora de l’amplada, tancat, plantació, conservació i manteniment dels
camins rurals i veïnals

Capítol II
De l’amplada
Article 3.
Els poders públics vigilaran i intentaran garantir per tots els mitjans al seu abast, que l’amplada
dels camins rurals, en cap cas sigui inferior a 4 metres, ja que la creixent complexitat
tecnològica de la maquinària agrícola així ho aconsella i recomana per vuit i per al futur.
Capítol III
Del tancat
Article 4.
1. En els camins que la seva amplada sigui menor a 4 metres, el tancat se situarà, com a
mínim, a 3 metres de l’eix del camí, segons l’alineació que determinin en el seu moment
els serveis tècnics municipals.
2. En els camins en els quals la seva amplada sigui superior a 4 metres, però inferior a 8
metres, el tancat se situarà, com a mínim, a una distància de 5 metres de l’eix del camí,
segons l’alineació que determinin els serveis tècnics municipals.
3. No obstant això, allò establert en els apartats anteriors es podrà permetre a criteri de
l’Ajuntament, mitjançant els serveis tècnics, la construcció de tancats a distàncies inferiors
a les assenyalades, sempre i quan, aquesta mesura permeti alinear-la amb altres
preexistents, ja construïdes.

Article 5.
1. No es podran plantar arbres, vinyes o qualsevol tipus de vegetació, a una distància inferior
a 3 metres de l’aresta exterior del camí a què fa front.
2. No es permet llaurar, adobar, estavellar, ni cap feina agrícola, a distància inferior a 0,50
metres de l’aresta exterior del camí amb el qual confronta.
Capítol V
De la conservació i manteniment
Article 6.
1. Tots els propietaris de terrenys conlindants a camins rurals, tenen l’obligació de
mantenir-los i conservar-los en bon estat d’ús o gaudiment, vetllant especialment perquè
les plantacions situades als marges del camí, no invadeixin aquest, i cuidant que en els
marges dels camins, no s’acumulin pedres, terra, clots o semblants, com a conseqüència
de l’ús continuat de vehicles o maquinària rodada agrícola o anàlegs, en les finques
confrontats amb els camins.
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Capítol IV
De les plantacions i treballs agrícoles

2. Qualsevol usuari dels camins rurals, té l’obligació i el deure de posar en coneixement de
l’Administració, de l’existència de fets, actes o actituds, individuals o col·lectives, que per
acció o omissió, puguin suposar enterboliment, dificultat o obstacles al pas normal i a l’ús i
gaudiment pacífic dels camins rurals conforme a la seva naturalesa, pel comú dels veïns.
Capítol VI
De la inspecció i sanció
Article 7.
1. L’Alcalde, d’ofici, o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels serveis tècnics, i
escoltat el titular responsable, dictarà la resolució assenyalant les deficiències existents en
el camí que es tracti, ordenant les mesures precises per a esmentar-les, i fixant un termini
per a la seva execució.
2. Transcorregut el termini concedit, sense haver-se executat les mesures precises, l’Alcalde
ordenarà la incoació de l’expedient sancionador, tramitant-se conforme a la Llei de
Procediment Administratiu vigent, amb imposició de multa, que serà del 10 al 20 per cent
del valor de les obres i treballs necessaris per superar les deficiències. En la resolució a
més, es requerirà al propietari al seu administrador, perquè procedeixi a l’execució de
l’ordre efectuada, que de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament, amb càrrec a
l’obligat, a través del procediment d’execució subsidiària, previst en la Llei de Procediment
Administratiu.

Ordenança de l’atorgament de subvencions per a activitats diverses a les entitats del
municipi.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1.
Aquesta ordenança té per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Torrelles de Foix dins l’àmbit del seu
municipi, per tal de garantir als ciutadans i entitats, la igualtat de condicions, i/o activitats
perquè completin o supleixin les que ja corresponen a la competència local.
Article 2.
D’acord amb el Reglament de Serveis, es considera subvenció qualsevol auxili directe o
indirecte, valorable econòmicament, a compte de l’Ajuntament, que atorgui la Corporació amb
beques, els premis i altres despeses d’ajuda personal.
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Article 8.
Disposició final.- La present ordenança, que consta de set articles i una disposició final,
entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text
complet en el BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Article 3.
1. L’atorgament de les subvencions, s’atendrà a les següents normes:
a) Tindran caràcter voluntari i eventual, excepte el que determini la present ordenança.
b) No seran invocables com a precedent.
c) Es podran revocar o reduir en qualsevol moment, excepte un cop atorgades.
d) No serà exigible augment o revisió de la subvenció.
2. La Corporació haurà de comprovar l’aplicació efectiva de les mesures de foment a la
finalitat prevista.
Article 4.
Seran nuls els acords de subvencions, que obeeixin a mera liberalitat.
Capítol II
Dels sol·licitants
Article 5.
Podran sol·licitar subvencions:
a) Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que tinguin la seva raó social al municipi.
b) Les persones físiques, en representació d’un grup, per activitats de caràcter esporàdic;
igualment sense ànim de lucre, i domiciliacions al municipi.
c) Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que malgrat no tenir la seva raó social al
municipi, la seva activitat afecti d’una forma directa a una part important de la població, o
aquesta participi i es beneficiï directament d’aquesta.

Article 6.
Són subvencionades les activitats realitzades per les entitats o persones que s’assenyalen en
l’article anterior, durant l’any pel qual es formula la petició, i que afecten a les següents
matèries:
Ensenyament: Activitats educatives.
Música: Activitats musicals.
Cultura: Activitats culturals.
Joventut: Activitats juvenils.
Esports: Activitats esportives.
Esbarjo: Activitats recreatives.
Altres: Activitats no especificades.
Article 7.
No són subvencionables les activitats que tinguin lloc fora de l’àmbit de Torrelles de Foix, i les
que no s’ajustin a les prescripcions previstes en la present ordenança.
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Capítol III
De l’objecte de la subvenció

Capítol IV
Del procediment de sol·licitud
Article 8.
1. El Ple de l’Ajuntament consignarà en el pressupost municipal anyal, una quantitat per
atendre les activitats subvencionables.
2. Aquesta quantitat estarà distribuïda entre les activitats assenyalades en l’article 6, que es
realitzin en el nostre municipi, segons la planificació i definició dels objectius previstos per
a l’any, sense perjudici dels reajustaments que es puguin realitzar al llarg de l’exercici.
3. En el cas que es tracti d’una activitat puntual i extraordinària, no programada amb la
suficient antelació com per preveure la subvenció que l’Ajuntament considerés oportuna
atorgar, es podrà suplementar o habilitar la partida de despeses corresponent del
pressupost, sempre i quan l’Ajuntament ho aprovés en Ple, i el peticionari s’ajusti a les
prescripcions d’aquesta ordenança.

a) Instància individualitzada, signada pel President de l’Entitat, o per qui tingui conferida la
delegació degudament acreditada, en la qual s’haurà de fer constar el programa o l’activitat
per a la qual es sol.licita la subvenció.
b) Programa detallat de l’activitat, i pressupost previst total, desglossat d’aquesta.
c) Estat anual de comptes.
d) Si es tracta d’una Entitat o Associació legalment constituïda, haurà de presentar una còpia
dels seus Estatuts (només s’haurà de presentar la primera vegada que sol·liciten
subvenció), de no ser així, hauran de presentar una memòria detallada amb totes les
dades personals de les persones que la integren, finalitats que persegueixen, i sistema de
finançament que utilitzen.
e) NIF de l’entitat, o DNI del sol·licitant.
Article 10.
La documentació a què es refereix l’article anterior, es presentarà al Registre de l’Ajuntament,
durant els mesos de gener i febrer de cada any.
Capítol V
Dels criteris per a la distribució de la subvenció
Article 11.
A més dels criteris específics que pugui fixar la Corporació per a cada àrea concreta, es
consideren primordials per a l’atorgament de subvencions, els següents:
a)
b)
c)
d)

L’interès general de l’activitat.
El dèficit d’activitats anàlogues al municipi.
El nombre de destinataris al qual va adreçada.
El nombre de participants del municipi.
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Article 9.
Els peticionaris a què es refereix l’article 5, hauran de presentar la següent documentació:

e) La dificultat per executar-se sense la subvenció.
Article 12.
Una vegada analitzades les sol·licituds formulades, l’Ajuntament procedirà d’acord amb el
previst a l’article 8.
Article 13.
De la justificació de les despeses i pagament de les subvencions.- Per percebre les
subvencions atorgades d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança, és necessari
haver realitzat l’activitat subvencionada, i presentar a l’Ajuntament, la documentació següent:
a) Memòria detallada de l’activitat/s detallada/es.
b) Instància subscrita pel President de l’Entitat, dirigida a l’Alcalde, sol·licitant el pagament de
la subvenció.
c) Pressupost definitiu de les activitats realitzades.
d) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l’activitat.
e) Factures, albarans, rebuts o qualsevol altre document similar que acrediti la despesa.
Article 14.
Les factures, albarans, rebuts, o qualsevol altre document similar que acrediti la despesa, a
què fa referència el punt e) de l’article anterior, hauran de reunir els requisits següents:
Ser originals o còpies compulsades pel Secretari de l’Ajuntament.
Estar datades durant l’any en curs que s’ha atorgat la subvenció.
Contenir el segell de la casa subministradora i/o signatura.
Contenir el NIF o DNI del preceptor.
Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud.

Article 15.
La documentació justificativa a què fa referència l’article 13, es presentarà al Registre General
de l’Ajuntament, no més tard del dia 30 de novembre de cada any.
Article 16.
Disposició final.- La present ordenança, que consta de quinze articles i una disposició final,
entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text
íntegre en el BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

Dono fe
El Secretari-Interventor
Marc Ballester Pla
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a)
b)
c)
d)
e)

