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29. L’abocament de mobles, trastos
vells i electrodomèstics a la via pública,
camins, canals, 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, sense lligar, als espais urbans.
32. Matar ocells o altres animals
–excepte en els espais autoritzats, durant
la temporada de caça- 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, Aixa com negar-se o resistir-se a
subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats municipals 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 es considerarà falta greu.
Article 41. Infraccions molt greus
1. Practicar jocs o activitats a la via
pública que impliquen 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.
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 canals i als espais
naturals i/o agrícoles.
9. Abocar al clavegueram i/o a la
llera pública productes sòlids, corrosius o
perillosos, pastosos, escumosos i solidificables.
10. L’abocament de mobles, trastos
vells i electrodomèstics a la via pública,
camins, canals, espais naturals i/o agrícoles de més de 3 m3.
11. Contaminar l’atmosfera amb
nivells més elevats dels permisos.
12. La comissió reiterada d’una
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infracció greu es considerarà com a molt
greu.

CAPÍTOL II – FÒRMULES ALTERNATIVES

Article 42. Sancions
1. Les infraccions de la present ordenança seran sancionades de conformitat
amb la següent graduació:
_ Les infraccions lleus se sancionaran
amb multes de fins a un import màxim de
300 euros.
_ Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 300 a 600 euros
_ Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de més de 600
euros.
La quantia de les multes recollides a
l’apartat anterior és la que s’estableix per
les infraccions comeses a les disposicions
d’aquesta ordenança. 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 a les multes
que puguin ser d’aplicació.
2. Per al a graduació de la sanció es
tindran en compte els següents extrems:
- La reiteració d’infraccions del
mateix tipus.
- La transcendència social dels fets.
- La naturalesa del perjudici ocasionat
- La intencionalitat de la persona
infractora
No obstant això, i en supòsit que la
conducta infractora estigui regulada en la
legislació sectorial, es tindran en compte
els criteris que s’hi estableixin.

Article 44. 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 responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de
dur a termes accions educatives per reparar el dany, com treballs voluntaris, determinarà la possibilita 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 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 incíviques a l’ordenança.
Portbou, 3 d’agost de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Manuel Flores Crespo.

Article 43. Responsabilitats
Seran responsables directes de les
infraccions a l’establert en 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 concorrin en ells alguna
causa legal de inimputabilitat. En aquest
cas en respondran els pares, mares, tutors
o aquelles persones que en 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 estableixi la legislació vigent.
c) En el cas d’animals, les persones
que en siguin propietaris 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 tipificades en aquesta
ordenança.
e) Els titulars d’establiments en les
infraccions en què s’hi faci referència.

Núm. 9.037
AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Edicte d’aprovació definitiva de
l’Ordenança municipal reguladora de guals
i reserves d’aparcament a la via pública
No havent-se presentat al·legacions,
durant el termini d’exposició pública de
l’acord del Ple de 26 de maig de 2005,
d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de guals i reserves d’aparcament a
la via pública, s’entén aprovada definitivament d’acord amb el que estableix
l’article 178.1.c del DL 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article
70.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim
local, es publica el seu text íntegre a efectes de la seva entrada en vigor.
Contra l’aprovació definitiva del present Reglament els interessats podran presentar recurs en via contenciosa-administrativa
davant
la
Sala
de
lo
Contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya dins el
termini legal de dos mesos comptats a
partir de l’endemà de la seva publicació.
ORDENANÇA REGULADORA DE
GUALS I RESERVES D’APARCAMENT DEL MUNICIPI DE PORTBOU
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CAPÍTOL I
Article 1.1. Gual a la via pública és qualsevol
modificació de l’estructura de la vorera i
vorada davant d’un edifici, amb l’exclusiva finalitat de facilitar l’accés dels vehicles al seu interior, o a l’inrevés.
2. Queda prohibit qualsevol altra
forma d’accés de vehicles a l’interior dels
edificis mitjançant rampes o la instal·lació
circumstancial d’elements mòbils o fixos
que envaeixin la vorera o calçada i que no
estiguin contemplats en aquesta ordenança o demés normativa municipal.
Article 2.L’existència d’un gual senyalitzat
impedeix l’estacionament de vehicles al
seu davant, encara que en el propi vehicle
s’hi trobi el conductor (detenció prohibida d’acord amb l’article 45.b del Codi
de Circulació).
Article 3.1. És competència de l’Ajuntament la
concessió de llicències per a la construcció de guals. L’autorització només podrà
ser sol·licitada pels propietaris dels
immobles o els arrendataris dels locals de
negoci, al servei dels quals hagi de destinar-se.
2. El titular de la llicència serà l’únic
responsable davant l’administració municipal de quantes obligacions es derivin
del seu atorgament, amb independència
de la persona que pugui ser-ne usuari.
Article 4.La llicència municipal de gual serà de
duració indefinida i d’ús permanent sense
limitació horària a l’entrada i sortida de
vehicles.
Article 5.L’autorització de guals serà sempre
discrecional i sense perjudici de tercers.
La llicència no crearà cap dret subjectiu,
i el titular podrà ésser requerit en tot
moment perquè el suprimeixi al seu
càrrec i refaci la vorera i vorada al seu
anterior estat.
La construcció, reforma o supressió
dels guals seran sempre a compte del titular de la llicència, i es faran sota inspecció dels serveis tècnics municipals.
Article 6.Per obtenir llicència del gual s’haurà
d’acreditar que l’activitat del local de
negoci exigeix necessàriament l’entrada i
sortida de vehicles, disposi d’espai interior lliure per un o més vehicles quan es
tracti d’establiments amb exigència de
càrrega i descàrrega de pesos importants,

o que es tracti d’edificació destinada a
habitacles amb l’obligació de disposar de
garatge o aparcament interior.
Per als aparcaments a interior d’edificis, també seran autoritzats guals sempre
que la capacitat sigui, al menys, per a tres
vehicles, o per habitatges aïllats uni o
plurifamiliars.
Article 7.1. No es concedirà llicència de gual
per aquells habitacles i locals, que per no
tenir la suficient amplada de porta
d’accés, o estar situats en vials que no
permetin disposar del suficient radi de gir
per l’entrada, fossin causa que els vehicles obstaculitzessin la calçada per realitzar maniobres d’accés.
2. No obstant l’anterior, i en aquelles
llicències de gual concedides que tinguin
dificultat d’accés, o bé, que de manera
reincident els conductors no respectin la
prohibició d’estacionament i parada
davant el gual, podran sol·licitar a l’Ajuntament la col·locació d’una pilona extraible i/o fixa, amb la funció de facilitar
l’entrada i sortida de vehicles.
3. L’Ajuntament concedirà l’autorització de col·locació de pilona extraíble
i/o fixa, a càrrec del sol·licitant, sempre i
quan s’acrediti suficientment la seva
necessitat per garantir l’entrada i sortida
de vehicles, i podrà revocar l’autorització
en qualsevol moment, quan concorrin
motius d’interès general.
4. L’autorització de col·locació de
pilona extraíble i/o fixa a la via pública
no suposa l’adquisició de drets sobre el
domini públic, més que els derivats de la
llicència de gual.
5. L’autorització per la col·locació de
pilones extraíbles estarà subjecte al pagament de taxa d’acord amb el que disposin
la corresponent ordenança fiscal.
6. La pilona serà propietat municipal,
i aquest en determinarà el model, característiques i color.
Article 8.En la sol·licitud per a llicència de
gual s’haurà de indicar el número i característiques dels vehicles que pugui contenir el local, acompanyar plànols
d’emplaçament on figurin les amplades
de calçada i voreres, detall del mobiliari
urbà que pugui resultar afectat i altres
guals existents en el tram de carrer, així
com acreditar la necessitat de col·locació
de pilona estraíble i/o fixa en aquells
casos en què sigui necessària. També
s’adjuntaran plànols del local, amb indicació de la part que es destini a hostatjar
els vehicles, o en el seu cas, a la càrrega i
descàrrega, i la ubicació de la possible
pilona si és el cas.
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En les llicències d’obra de nova
planta, s’acompanyarà plànol en el que
constaran les característiques del punt
anterior.
Article 9.1. Serà també necessària llicència per
a la modificació de guals.
2. Els trasllats de guals tindran la consideració de nova llicència i implicaran
l’obligació del peticionari de renunciar i
suprimir el gual anterior.
3. La supressió de guals haurà d’ésser
comunicada a l’Ajuntament per a la seva
comprovació.
4. En cap cas es podrà modificar la
ubicació de la pilona extraíble i/o fixa
sense prèvia autorització municipal.
Article 10.Les llicències de guals s’anul·laran:
a) Per no conservar en perfecte estat
el seu paviment o pintura.
b) Per ús indegut del gual.
c) Per canviar les circumstàncies en
base a les que es concedí la llicència.
d) En general, per incompliment de
qualsevol de les obligacions imposades en
aquesta ordenança.
Article 11.1. La longitud mínima dels guals serà
de tres metres.
2. L’amplada dels guals amidada
sobre la vorada no podrà ser superior en
més d’una quarta part a la que tingui
l’accés a la finca o local, al qual ús estigui destinat.
3. L’Ajuntament indicarà el lloc de
col·locació de pilona extraíble i/o fixa, en
aquells casos en què sigui autoritzada,
així com el model, característiques i color
de la mateixa.
Article 12.Amb caràcter previ a l’obtenció de
llicència, el peticionari haurà d’haver
constituït el dipòsit per garantir la reposició de la vorera i de la pilona extraíble i/o
fixa, quan sigui concedida, en cas de
supressió dels guals. Periòdicament, satisfarà els drets previstos a la corresponent
ordenança fiscal.
CAPÍTOL II, De les condicions que
han de regir els guals
Article 13.1. La part de calçada contigua a les
rigoles dels guals hauran de ser pintades
de color groc, formant franja continua de
l’amplada de l’encintat.
2. S’haurà de col·locar en un lloc ben
visible, la placa senyalitzadora que facilitarà l’Ajuntament.
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Article 14.El paviment dels guals per a ús dels
vehicles fins a 3 Tm. de pes total, el seu
paviment serà igual al de la vorera circumdant, sobre fonament de formigó en
massa H-150 d’espessor mínim 20 cm.
En el cas que no hi hagi vorera circumdant, s’armarà el paviment de formigó de 20 cm. enxarxat.
Article 15.El titular del gual estarà obligat a:
a) La conservació en perfecte estat del
paviment, la placa senyalitzadora, així
com de la pilona extraíble i/o fixa, si és el
cas.
b) Pintar la calçada i demés senyals
amb els colors establerts sempre que
l’Administració municipal ho exigeixi, i
en tot cas, una vegada l’any.
c) Efectuar en el gual i al seu càrrec,
les obres ordinàries de manteniment que
disposi l’Ajuntament.
d) Renovar el paviment quan es
renovi el de la voravia circumdant existent o quan, previ informe dels Serveis
Tècnics Municipals es disposi.
CAPÍTOL III, Estacionament de vehicles i reserva d’aparcament
Article 16.Podrà autoritzar-se, prèvia petició,
reserves en llocs determinats de la via
pública per:
a) Parada de vehicles de servei públic
b) Estacionament i parada de vehicles
particulars de càrrega i descàrrega.
c) Estacionament i parada de vehicles
de servei oficial.
d) Parada d’autobusos de servei discrecionals.
Article 17.Les reserves especials podran ser
modificades o anul·lades per l’Alcaldia
tantes vegades com ho requereixin les
necessitats del tràfic.
CAPÍTOL IV, De les sancions
Article 18.La construcció d’un gual o senyalització de reserva especial o bé la parada de
serveis interurbans o discrecionals, sense
haver obtingut la prèvia llicència serà
sancionada amb multa de fins 200 euros,
sens perjudici de l’obligació de reposar al
seu càrrec la vorera al seu estat anterior, i
de retirar, en el seu cas, la senyalització
indegudament col·locada.
En cas d’incompliment de l’obligació
de reposició s’instruiran les actuacions
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previstes a la normativa urbanística
vigent.
Portbou, 3 d’agost de 2005.— L’Alcalde-President. Signat: Manuel Flores
Crespo.

Núm. 9.057
AJUNTAMENT DE
SANT JORDI DESVALLS
Edicte d’exposició pública del Compte
General del Pressupost de l’exercici 2004
Emès l’informe preceptiu de la
Comissió de Comptes i d’acord amb el
que preveu l’art 212.3 del Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, queden exposats el
públic, els Comptes Generals de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls corresponents a l’exercici 2004.
Els interessats que ho desitgin, podran
consultar els comptes en aquesta secretaria i disposaran d’un termini de quinze
dies i vuit més per presentar reclamacions
o suggeriments oportuns. En el supòsit de
no formular-se reclamacions, esmenes o
observacions, el Compte General se sotmetrà a consideració del Ple de la Corporació per a la seva aprovació.
Sant Jordi Desvalls, 4 d’agost de
2005.— L’Alcalde. Signat: Josep Fàbrega
i Planas.

L’expedient es pot consultar en horari
d’oficina a la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Sant Jordi Desvalls, 3 d’agost de
2005.— L’Alcalde. Signat: Josep Fàbrega
i Planas.

Núm. 9.070
AJUNTAMENT DE
LA VAJOL
Anunci sobre aplicació contribucions
especials
Aprovat inicialment, per l’Ajuntament
Ple en sessió celebrada el dia 9 de juliol
d’enguany, l’acord d’imposició/ordenació
de contribucions especials per a les obres
d’enllumenat públic a La Vajol, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 39/88,
s’exposa al públic pel termini de 30 dies,
a comptar a partir de l’endemà de la
darrera publicació d’aquest anunci en el
BOP, a fi i efecte que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin convenients.
La Vajol, 2 d’agost de 2005.— L’Alcalde-President. Signat: Miquel Coll i
Batllori.

Núm. 9.061
AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ
Núm. 9.058
AJUNTAMENT DE
SANT JORDI DESVALLS

Anunci sobre aprovació inicial del projecte d’obres per a la millora i posta en
funcionament de l’EDAR del Mas Gros

Anunci sobre sol·licitud de llicència
ambiental

El Ple de l’Ajuntament va acordar en
sessió de data 27 de juliol de 2005 aprovar inicialment el projecte d’obres per a
la millora i posta en funcionament de
l’EDAR del Mas Gros de Ventalló, el
qual se sotmet a informació pública per
un termini de trenta dies a comptar de
l’endemà de la publicació en el BOP, a
l’efecte de presentar possibles al.legacions i reclamacions, d’acord amb el que
preveu l’article 37.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
En el supòsit que no es presenti cap
al.legació o reclamació en el termini
d’exposició pública, el projecte es considerarà aprovat definitivament.
Es fa públic perquè se’n prengui
coneixement.
Ventalló, 1 d’agost de 2005.— L’Alcalde-President. Signat: Francesc Palomera i Auquer.

El Sr. Josep Mª Vila Feliu, ha sol·licitat llicencia ambiental per l’exercici de
l’activitat d’engreix de porcs a la granja
coneguda com a “Can Vila”, del municipi
de Sant Jordi Desvalls.
En compliment del que disposa l’art
28 de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció integral de l’administració
ambiental i l’art 43 del Decret 136/1999
de 18 de maig, s’exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de 20 dies, perquè tots aquells que
es considerin afectats per l’activitat
esmentada puguin efectuar les reclamacions i observacions que creguin oportunes. En aquest mateix període es realitza,
simultàniament la informació veïnal, mitjançant la col·locació del present edicte al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls.

