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CAPITOL PRIMER
Dels dret i dels deures de la població municipal
Article Primer
A tots els veïns del terme municipal se’ls reconeix el dret de disfrutar per igual dels serveis
municipals, instal·lacions i aprofitaments comunal existents i, en general de quants beneficis
els hi atribueixin les disposicions vigents, d’acord amb les normes que els estableixin i regulin.
Article Segon
Tots els habitants del terme municipal tenen dret:
a) A la protecció de les seves persones i béns.
b) A dirigir instàncies i peticions a l’Autoritat i Corporació Local, en assumptes de la seva
competència.
Article Tercer
Tots els residents en el municipi i els que sense ser-ho posseeixin béns en la població estan
obligats:
a) A complir les obligacions que els afectin incloses en aquestes Ordenances i en els
Bans que publiqui l’Alcaldia.
b) A facilitar a l’Administració informes, estadístiques i altres actes d’investigació
solament en la forma i casos previstos per la Llei, o per disposicions dictades en virtut
de la mateixa.
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c) A comparèixer davant l’Autoritat municipal quan siguin emplaçats en virtut de
disposició legal o reglamentaria que així ho estableixi. En la citació haurà d’indicar-se
l’objecte de la compareixença.
d) A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin, i a complir les
demès prestacions i càrregues establertes per les lleis i disposicions.
e) A complir amb puntualitat tot quant imposa la Llei respecte al Padró Municipal.

Article Quart
En quant es refereix a l’Administració econòmica local i al regim de drets i obligacions que
d’ella provenen pels residents, els propietaris ausents tindran l’obligació de comunicar a
l’Alcaldia el nom de la persona que els representi, i a falta de tal comunicació, seran
considerats com representants dels propietaris per les finques que conreen, ocupin o
administrin:
a) Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris forasters.
b) En defecte dels anteriors, els masovers, arrendataris o amitgers de les finques
rústiques, quant els propietaris o administradors no resideixin en el terme municipal.
c) Els inquilins de les finques urbanes, quan cada una d’elles estigués arrendada a una
sola persona i no residís en la localitat l’amo, administrador o encarregat.
Article Cinquè
a) L’Ajuntament facilitarà l’assistència mèdico-farmacèutica a les famílies residents en el
terme municipal d’acord amb les disposicions vigents, sempre que els hi manquin els
beneficis d’assistència sanitària de l’Assegurança Social, i les pensions o rendes que
percebeixin siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
b) La Corporació Municipal i les seves Autoritats, dins dels límits de la seva competència
i dels mitjans al seu abast atendran i auxiliaran a les persones desvalgudes que habitin
permanentment en el terme municipal.
c) Queda prohibida la mendicitat pública.
Article Sisè.
1. En els casos en què es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, trastorn
de l’ordre públic, o desgràcia pública, l’Alcalde i els seus Agents, podran requerir l’ajut i
col·laboració dels habitants del terme municipal.
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Article Setè
Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat ciutadana amb escàndols, baralles, crits i
molestar als veïns amb sorolls, emanacions de fums, olors o gasos perjudicials o simplement
molestos.
Només en casos molt especials es consideraran com molestes les emanacions de fums
procedents del natural ús de les xemeneies de les vivendes; en tal cas, hauran de dotar-se
inexcusablement dels elements correctors necessaris per evitar molèsties als veïns.
Article Vuitè
L’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus o instruments musicals , hauran de moderar-se per
evitar molèsties innecessàries al veïnat, molt especialment en les hores destinades al
descans de la nit.
Les excepcions per raons de festes populars seran autoritzades per l’alcaldia prèvia petició
per escrit dels interessats.
L’Alcaldia podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions acomodant-les en el possible, a
les tradicions de la població.
Article Novè
Queda prohibit:
a) Fer burles u objecte de maltracte a les persones que es trobin a la població
especialment si fa referència a ancians o persones físicament o intel·lectual deficients.
b) Maltractar els animals.
c) Causar perjudicis a l’arbrat, parterres, plantacions, cultius i jardins tant públics com
privats.
d) Apoderar-se de fruites i efectes de la propietat pública o privada, encara que la seva
quantia no constitueixi delicte ni falta.
e) Causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, parets
divisòries; elss bancs i les fonts públiques, faroles de l’enllumenat, postes de la línia
d’electricitat, conduccions d’aigua i en general quants béns i serveis siguin d’interès
públic i privat.
f)

Impedir la celebració de festes degudament autoritzades, així com causar molèsties
als seus assistents.

g) Enlairar globus que puguin produir incendis, o disparar coets, petards , i en general,
foscs artificials, sense prendre les precaucions degudes per evitar accidentes i
molèsties a les persones o danys en les coses.
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h) Encendre focs en els monts proveïts d’arbrat o en els que hi existeixen matorrals.
Article Desè
Queda prohibit establir barraques o xaboles en el terme municipal.
Si s’establissin campaments, colònies, càmpings, es farà d’acord amb el Decret 55/1982 de 4
de febrer i amb l’Ordre de 14 d’abril de 1982 del Departament de Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, i demès disposicions complementaries.
Article Onzè
L’Alcalde podrà ordenar que siguin retirats de la vista pública anuncis, cartells, plaques o
altres que continguin ofenses per a les autoritats, institucions o aquells que el seu texte o
il·lustració ofengui a persones determinades o a la moral o bones costums, o que la seva
redacció infringeixi les regles gramaticals.
CAPITOL SEGON
Policia de la Via Urbana
Disposicions de caràcter general:
Article Dotzè
Queda prohibit raspar, gravar, embadurnar, escriure o dibuixar les parets, façanes i portes
dels edificis; col·locar cartells o anuncis que dificultin la lectura de les plaques de retulació
dels carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació, o cobreixin els Bans de les
Autoritats col·locats en la via pública.
Queda prohibit, en la via pública:
a) Abocar-hi aigües residuals, abandonar-hi animals morts, plumes o altres despulles,
escombraries, materials d’enderrocaments, residus, etc. que embrutin la via publica o
causin molèsties a les persones o al trànsit de vehicles.
b) Sangrar, ferrar i esquilar animals.
c) Estacionar-hi maquinaria a efectes dels seu muntatge, reparació pintura, etc.
d) Netejar els vehicles a motor.
e) Els testos que solen col·locar-se en les finestres, balcons, terrats, etc. es regaran
sense produir danys o molèsties als transeünts, i per efectes de seguretat vial estaran
col·locats o protegits de forma que per efectes del vent o per qualsevol descuit en la
manipulació puguin caure a la via pública amb imminent amenaça de les persones.
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Article Tretzè
Els gossos no podran circular per la via pública si no van acompanyats per persones majors
d’edat hi aniran proveïts de cadena i collar amb la medalla de control sanitari.
Els gossos que siguin perillosos per la seva naturalesa o característiques, hauran de circular
amb morrió.
Els gossos que circulin sense collar ni amb la xarxa numerada de matrícula es consideraran
vagabunds i seran recollits pel Servei de Recollida i Captura organitzat per la Diputació de
Girona.
Queda expressament prohibida l’entrada de gossos i gats als locals d’espectacles públics
esportius i culturals.
Article Catorzè.
Els veïns de baixos dels edificis limítrofs amb la via pública estan obligats a mantenir neta la
part de voravia en tota l’extensió que doni en front de l’immoble, escombrant-la, previ reg amb
aigua neta.
Quant es tracti d’edificis deshabitats aquesta obligació l’assumirà el seu propietari.
Article Quinzè
S’estableix amb caràcter obligatori al Servei de Recollida Domiciliaria d’Escombraries,
conforme a L’Ordenança vigent.
Les escombraries que es produeixin en vivendes, locals industrials, o de negoci magatzems i
quadres, els interessats les passaran dins d’una bossa de material plàstic i les dipositaran
dintre dels contenidors que prèviament a la vigència d’aquesta Ordenança s’hauran instal·lat
en llocs estratègics de la població.
Queda prohibit dipositar les escombraries a les portes de les vivendes o establiments
comercials.
Article Setze
En cas de nevades intenses les persones a què fa referencia l’article catorzè procediran a
recollir la neu de les voreres respectives, dipositant-la en el centre del carrer. Cubriran amb
sacs, sorra, serradures, palla, o sal la que s’hagi congelat a la vorera i sigui un perill per a la
circulació dels peatons.

Pl. Ajuntament, 1 - 17535 PLANOLES - Tel. 972 73 60 00 – Fax 972 73 61 75 – ajuntament@planoles.cat – NIF: P-1714300-I

Ajuntament de
Planoles

Publicada en el BOP de Girona núm. 31 de 11-03-1986
Ple 23-09-1985

Article Dissetè
Els qui executin obres d’explanació, construcció, reparació o millora d’edificis no podran no
tan sols transitòriament, salvant circumstancies molt justificades, envair la via pública amb
materials o escombraries i procediran a deixar-los en el recinte en que es realitzin les obres.
La responsabilitat per la infracció d’aquesta norma s’exigirà a l’empresa que realitzi les obres,
i subsidiàriament a la persona per compte de la qual es realitzin.
Article Divuitè
No podran obrir-se rases en la via pública sense prèvia autorització de l’Alcaldia.
Article Dinovè
Tota ocupació de la via publica requerirà llicència prèvia.
Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, faroles, i qualsevol altre objecte de
propietat privada, que donin a la via pública, requeriran igualment el corresponent permís
municipal que es concedirà previ examen de les seves característiques, segons projecte que
haurà de presentar-se.
Article Vintè
Els materials de qualsevol classe, que autoritzadament i circumstancialment quedin dipositats
en la via pública, se situaran de tal manera, que no impedeixin el trànsit per la mateixa i
requeriran de nit la instal·lació d’enllumenat vermell, suficient i adequat per prevenir accidents.
Article Vint-i-unè
El bestiar vaquí transitarà sempre per la dreta dels carrers i camins, i deixaran sempre pas per
peatons.
Article Vint-i-dosè
Les bicicletes, quins propietaris siguin veïns de la població o tinguin en la mateixa una
residència superior a un mes hauran de portar una placa en la que constarà el nom de la
població i el número del vehicle, de conformitat amb el que disposa l’article 82 i següents del
Codi de Circulació.
Policia d’edificis
Article Vint-i -tresè
Tots els edificis situats en la via urbana hauran d’ostentar la placa indicadora del número que
li correspongui en la plaça o carrer en què estigui situat l’immoble. Aquestes plaques
correspondran a un tipus uniforme establert, i hauran d’ésser instal·lades i mantingues en bon
estat de conservació i visibilitat, pels propietaris de l’immoble.
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Els edificis situats en la confluència de les vies urbanes estaran subjectes a la servitud
d’ostentació del rètol del carrer i tant els seus amos, com els ocupants de l’immoble, hauran
de deixar lliure d’impediments la perfecta visibilitat de les plaques corresponents.
Article Vint-i-quatrè
Els edificis situats en la confluència de les vies urbanes estaran subjectes a la servitud
d’ostentació del rètol del carrer, i tant els seus amos, com els ocupants de l’immoble, hauran
de deixar lliure d’impediments la perfecte visibilitat de les plaques corresponents.
Article Vint-i-cinquè
No es permetrà que les portes existents en els baixos dels edificis s’obrin cap en fora, es
podran concedir permisos especials a locals destinats a espectacles públics.
Article Vint-i-sisè
Les conduccions d’aigua, gas i electricitat que s’instal·lin en la vis pública o en el subsòl de la
mateixa, així com la instal·lació en la pròpia via pública de post, etc., requeriran la prèvia
llicència de l’Administració municipal. Aquestes condicions hauran de sotmetre’s, en quant a
condicions tècniques i de policia als Reglaments i demès preceptes en vigor, i en el seu
defecte, a les condicions que es disposessin.
Ordenances urbanístiques i d’edificació
Article Vint-i-setè
Estaran subjectes a prèvia llicència de els actes d’edificació i ús del sòl, les parcel·lacions
urbanes, els moviments de terres, les obres de nova planta, modificacions d’estructura o
aspecte exterior de les edificacions existents, la primera utilització dels edificis i la modificació
de l’ús dels mateixos, l’enderrocament de construccions i la col·locació de cartells de
propaganda visibles des de la via pública.
Els projectes de noves urbanitzacions, parcel·lacions i reparcel·lacions urbanístiques, obres
de nova planta i ampliació o major elevació d’edificis, hauran de subjectar-se a les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic degudament aprovades, així com els usos vigents en
el sector i a les demés condicions establertes en la Llei del Sòl i les que constin en els
Reglaments i en les Ordenances de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la
població.
Article Vint-i-vuitè
Tot administrat té dret a què l’Ajuntament l’informi per escrit, en el termini d’un mes a comptar
de la sol·licitud, del règim urbanístic aplicable a una finca o sector.
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Article Vint-i-novè
De conformitat amb el que disposa sobre ordenació d’edificis llindants a la carretera, l’article
37 de la Llei de Carreteres de 19 de desembre de 1974 i l’article 72 del Texte refós de la Llei
sobre Règim del Sòl, queden prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació
de qualsevol tipus d’edificació, a excepció de les que resultin imprescindibles per a la
conservació i manteniment de les existents, en ambdós costats de la carretera, en
l’anomenada “línia d’edificació”.
La línia d’edificació en les carreteres que integren les Xarxes Nacionals, se situarà a 25
metres de l’aresta exterior de la carretera, amidades horitzontalment a partir de la indicada
aresta.
En la resta de les carreteres la distància serà de 18 metres.
Totes les llicencies de parcel·lacions, reparcel·lació, construcció i i demès anàlogues seran
atorgades encara que això no es consigni d’una manera expressa, salvant el dret de la
propietat i sense perjudici del tercer.
Article Trentè
Totes les obres de nova construcció i la modificacions de les edificacions existents, hauran de
subjectar-se a Normes de Planejament Urbanístic vigents i Ordenances establertes en el que
afecti a alineacions, rasants, alçades i volums d’edificació.
Article Trenta-unè
L’Ajuntament podrà ordenar, per motius d’interès turístic o estètic, l’execució d’obres de
conservació i de reforma de façanes o espais visibles de la via pública, sense que estiguin
prèviament incluïts en cap Pla d’Ordenació.
Les obres s’executaran a costa dels propietaris si es continguessin en el límit del deure de
conservació que els hi correspon.
Article Trenta-dosè
La instal·lació de grues en la construcció, precisa la prèvia llicència municipal.
En la sol·licitud de la instal·lació de grues haurà d’especificar-se el següent:
a) Plànol d’ubicació de la grua, amb les àrees de vol de la pluma, firmat per l’Arquitecte
autor de Projecte o el Director de les Obres.
b) Pòlissa d’assegurança amb cobertura total de qualsevol gènere d’accidents que pugui
produir el funcionament de la grua durant el temps de la seva ubicació en l’obra.
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c) Certificació del bon funcionament i seguretat de la grua, durant tot el transcurs i hasta
la paralització de les obres o al seu desmuntatge, expedida per tècnic competent
d’acord amb les disposicions legals en vigor i visada pel Col·legi Oficial que
correspongui.
L’Atorgament o denegació de la llicència d’instal·lació de la grua quant el carro del que
penja el ganxo de la mateixa rebassi l’àrea del solar de l’obra, serà facultat discrecional
de la Corporació Municipal.
En matèria d’instal·lació i funcionament de la grua es complirà amb exactitud el que
disposa sobre grues l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball aprovada
per l’Ordre de 9 de març de 1981, o les disposicions que vinguin a substituir-la.
Policia industrial
Article Trenta-tresè
La construcció d’edificis destinats a indústria, l’obertura d’establiments industrials i
comercials i l’ampliació dels existent, estaran subjectes a prèvia llicència municipal i
s’aplicarà la normativa del Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i
Perilloses de 30 de novembre, la Instrucció de 15 de març de 1963, la Circular de 10
d’octubre de 1968, el Decret 87/1982, de 12 de maig de la Generalitat de Catalunya i
l’Ordre de 5 d’agost de 1982 del Departament de Governació de la Generalitat.
La intervenció municipal vetllarà perquè els locals i instal·lacions reuneixin les condicions
necessàries que assegurin la tranquil·litat, seguretat, i salubritat dels ocupants de les
esmentades activitats i les dels veïns en general.
Els edificis i local destinats a fàbriques, tallers o laboratoris o a dipòsits de productes
considerats molestos, insalubres, nocius i perillosos, ademés de reunir les condicions
tècniques apropiades a l’activitat a què es destinin compliran les exigides per la legislació
vigent en matèria sanitària, d’higiene i seguretat del treball.
Policia d’establiments destinats a l’abastament públic.
Article Trenta-quatrè
Serà indispensable l’obtenció de llicència municipal per l’obertura d’establiments dedicats
al dipòsit, amagatzament, o a la venda de queviures destinats al abastament públic, i si
procedeix d s’incoarà l’expedient a efectes del Reglament d’Activitats Molestes, etc. de 30
de novembre de 1961 i disposicions posteriors dictades per la Generalitat de Catalunya.
Es col·locarà el rètol indicador de les activitats que s’exerceixin dins el local.
Els establiments alimentaris observaran escrupulosament les normes legals sobre higiene
en els envasos, recipients, material d’embolicar i llocs d’amagatzament.
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Sense perjudicis de les inspeccions que ordeni l’Alcaldia i, els Inspectors Farmacèutics i
Veterinaris hauran de practicar les gestions assignades per les autoritats provincials, a
quin fi estan facultats per extreure reglamentàriament mostres dels productes sospitosos
d’alteració o frau.
Tor el personal que desempenyi activitats en el sector alimentari haurà de posseir
individualment el carnet de manipulador.
Quant el titular d’un establiment vulgui canviar o ampliar les seves activitats, haurà de
sol·licitar llicencia municipal, sense la qual no podrà portar a termini el seu propòsit.
L’alta de l’impost industrial no prejutja la concessió del permís municipal d’obertura
d’establiment.
Policia d’espectacles
Article Trenta-cinquè
Amb caràcter general, en aquesta matèria regiran les normes del vigent Reglament
General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives sempre i quant la
Generalitat no dicti les pròpies després del traspàs de funcions i serveis de l’Administració
de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’espectacles. Reial Decret 1771/195
d’1 d’agost.
No es podrà celebrar cap espectacle en locals destinats a aquesta activitat ni a l’aire lliure
sense la llicencia de l’Alcaldia, de quina autoritat serà sol·licitada mitjançant instància amb
acompanyament de programes i especificant el lloc en què es projecti celebrar-ho.
D’aquesta norma s’exceptuaran els espectacles que tinguin lloc amb caràcter permanent.
Policia sanitària municipal
Article Trenta-sisè
Els propietaris d’edificacions, emplaçades en zones que existeixin conduccions d’aigua
potable destinades a l’abast públic de la població, a menys distància de 100 metres dels
terrenys, estaran obligats a construir pel seu compte els ramals corresponents pel servei
de les persones que ocupin l’immoble.
La instal·lació dels ramals soterrats en la via pública s’acomodarà en quant al seu
assentament, traçat, profunditat, naturalesa i dimensions dels tubs conductors a les
normes que es dictin en cada cas.
Article Trenta-setè
Els propietaris d’edificis situats en carrer dotats de xarxa de clavegueres o en les que
passi a menys distància de 100 metres del terreny, hauran de construir al seu càrrec les
conduccions necessàries per l’avaluació de les aigües brutes procedents de l’immoble i de
les pluvials que es recullin.
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Si els propietaris dels immobles afectats no construïssin les connexions a la corresponent
xarxa de clavegueram, i desprès de requerits a aquest efecte per l’Administració Municipal
deixessin transcórrer tres mesos sense fer-ho, quin termini podrà ser ampliat per l’Alcaldia,
a instancia dels interessats, la Corporació Municipal podrà acordar que les obres que
s’executin per les brigades municipals per compte dels propietaris, una vegada concloses,
es procedirà a la seva taxació, donant vista de la mateixa als interessats a efectes de
reclamació, procedint-se per Tècnic competent a valorar les obres i una vegada aprovat el
seu import definitiu pel Ple Municipal, serà exigit el pagament al propietari, en cas de no
fer-lo efectiu es recorrerà a la via d’apremi administratiu.
Article Trenta-vuitè
Queda prohibit abocar a les clavegueres tota classe de matèries o substancies que puguin
impedir el normal funcionament de les conduccions.
Article Trenta-novè
Queda rigorosament prohibit abocar a la via pública tota mena d’aigües residuals.
Article Quarantè
Les quadres destinades a establació de bestiar vaquí, equí, porquí, oví o cabrum no
podran estar situades en la zona del casc de població.
S’exceptuarà de la regla anterior la quadra d’animals equins quant el número no excedeixi
de tres; i del bestiar oví, porquí o cabrum en el mateix nombre, i sempre que els productes
d’aquest animals únicament es destinin al consum familiar dels seus propietaris i que les
quadres o corrals estiguin situats en patis interiors a una distancia mínima de cinc metres
de les vivendes.
Les autoritzacions a què es refereix el paràgraf anterior requeriran l’obtenció de la
corresponent llicència.
En les quadres tolerades dins els nuclis de Planés i les Casetes, no es permetrà
l’existència d’un nombre de caps de bestiar vaquí superior a la capacitat d’alimentació
segons ús i costums, en relació al volum de farratges recol·lectats en les finques de
l’explotació agrícola-ramadera a la que pertanyen les esmentades quadres.
Les construccions que es dediquin a quadres o estables hauran de tenir el paviment
impermeable, almenys en la part destinada a rebre els orins, i amb pendent als
receptacles que recolliran els líquids mitjançant sifons i seran conduits per tubs o
conductes tancats i impermeables, al pou destinat a recollir els esmentats residus, o bé als
femers.
Les quadres o estables tindran una alçada mínima de 2,50 metres i una cubicació de 20
metres cúbics per animal major, i estaran dotades de ventilació suficient.
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Almenys una vegada al dia es procedirà a recollir els fems i conduir-los al femers
establerts.
El femers estaran emplaçats en zona rural i a distancia de vivendes i en llocs on no hi hagi
risc de contaminació d’aigües superficials ni subterrànies; les seves parets i pisos hauran
de ser impermeables.
Article Quarantè-unè
L’explotació industrial de cries d’aus, conills i d’altre bestiar semblant requerirà l’obtenció
de la llicencia municipal, en la que es determinaran les condicions i requisits a què haurà
d’ajustar-se la instal·lació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera: Aquesta Ordenança, que consta de 14 articles i 2 disposicions finals, entrarà en
vigor un cop aprovada definitivament per l’Ajuntament i se n’hagi publicat el text complert
en el Butlletí Oficial de la Província.
Segona: Sense perjudici de les mesures sancionadores que disposa aquesta Ordenança,
podrà l’Autoritat Municipal sancionar als infractors d’acord amb l’article 31,h) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases d’Administració Local, amb l’article 228 del
Text refós de la Llei sobre Regim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovada per Decret
1346/1976 de 9 d’abril o les demès disposicions aplicables segons la classe d’infracció.

Pl. Ajuntament, 1 - 17535 PLANOLES - Tel. 972 73 60 00 – Fax 972 73 61 75 – ajuntament@planoles.cat – NIF: P-1714300-I

