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ORDENANÇA DE BON GOVERN
ARTICLE 1.Els habitants del terme municipal de Campdevànol tenen, respecte del municipi, els drets i
deures que, d'acord amb la seva condició, declaren els articles 41 i següents de la Llei
8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, els expressats pel Reglament de
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals (Decret 140/1988 de 24 de maig) i aquells
altres que en virtut de normatives específiques els sigui d'aplicació.
ARTICLE 2.En els casos en els que es produís una calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra, trastorns d'ordre
públic o desgràcia pública, l'alcalde i els seus agents podrien requerir l'ajut i col·laboració dels
habitants del terme municipal.
Pel que fa a l'administració econòmica local i al règim de drets i obligacions que d'ella emanen
per als residents, els propietaris absents tindran l'obligació de comunicar a l'Alcaldia el nom de
la persona que els representa, i a manca d'aquesta comunicació, seran considerats com a
representants dels propietaris per les finques que lliurin, ocupin o administrin, dins dels límits
de la norma civil que regula aquesta matèria:
1. Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris forasters.
2. Els masovers, arrendataris o parcers de les finques rústegues, quan els seus propietaris o
administradors no visquin en el terme municipal.
3. Els llogaters de les finques urbanes, quan totes estiguin arrendades a una sola persona i
l'amo, l'administrador o l'encarregat no visquin a la localitat.
ARTICLE 3.L'Ajuntament facilitarà l'assistència mèdico-farmacèutica a les famílies pobres residents al terme
municipal, segons les disposicions vigents, sempre que no tinguin dret als beneficis d'assistència
sanitària de la Seguretat Social i cobrin pensions o rendes inferiors al salari mínim
interprofessional.
La corporació municipal dins els límits de la seva competència i dels mitjans al seu abast
atendrà i auxiliarà les persones desvalgudes que visquin permanentment al terme municipal.
ARTICLE 4.No és permet la mendicitat i queda prohibit realitzar actes que alterin l'ordre públic i la
tranquil·litat pública.
No és permès tampoc fer burla o maltractament de persones, hostilitzar o maltractar animals, ni
causar perjudicis o destrosses a l'arbrat, parterres o a qualsevol tipus d’instal·lació pública.
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Els espais, immobles o béns situats o que donin a la via pública, ja siguin públics o privats, no
es poden perjudicar, empastifar ni guixar. Així mateix, només es podran col·locar cartells i
anuncis en els espais expressament autoritzats.
Es prohibeix embrutar la via pública i abocar-hi o llençar líquids, residus o qualsevol mena de
materials.
Les instal·lacions i serveis públics situats a la via pública seran usats exclusivament de
conformitat amb el seu destí.
Els espais, béns -naturals o construïts de conformitat amb les normes vigents- i instal·lacions, ja
siguin públics o privats, en l'àmbit del sòl no urbanitzable tenen també la mateixa protecció
dispensada als espais i béns públics.
ARTICLE 5.Es prohibeix l’acampada lliure a tot el terme municipal de Campdevànol. Als infractors d’aquesta
prohibició els hi serà d’aplicació el règim sancionador contemplat a l’article 22 d’aquesta
Ordenança i restaran obligats a la reposició de l’estat físic alterat, a la recollida de deixalles i al
condicionament del paratge.
ARTICLE 6.Es prohibeix l’estacionament de caravanes i remolcs en totes les vies públiques del municipi,
més enllà del temps indispensable per a les maniobres de càrrega i descàrrega corresponents a
la marxa i a l’arribada. Als infractors d’aquesta prohibició els hi serà d’aplicació el règim
sancionador contemplat a l’article 22 d’aquesta Ordenança i restaran obligats a la reparació dels
danys a la via pública que hagin ocasionat.
ARTICLE 7.L'Administració municipal obligarà als propietaris de jardins particulars que estiguin en males
condicions i siguin visibles des de la via pública o que causin molèsties o dificultin el pas de
vianants, la circulació de vehicles o malmetin la via pública, a fer-hi els treballs que convinguin
per tal que no desdiguin de l'estètica i el decòrum de la vila ni perjudiquin la circulació.
Així mateix, s'obligarà al manteniment adequat de les façanes i parets mitgeres dels immobles
que donen a la via pública o siguin visibles des d'aquella.
ARTICLE 8.Els propietaris, usufructuaris, arrendataris i encarregats d'edificis situats al nucli urbà realitzaran
la neteja de la vorera situada davant la façana dels seus immobles en cas de nevada. La neu
quedarà apilonada a la voravia, sense tapar els embornals.
ARTICLE 9.Tota mena d'ocupació de la via pública, voreres, espais públics i calçada rodada per qualsevol
tipus de materials o instal·lació -permanent o provisional- requerirà l'autorització municipal.
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També requereix autorització tota mena de reserva d'espai públic per a estacionament de
vehicles, càrrega o descàrrega de mercaderies o materials.
ARTICLE 10.Els materials o efectes de qualsevol classe que, autoritzats circumstancialment siguin dipositats
a la via pública, es col·locaran de tal forma que no impedeixi el trànsit, i requeriran, de nit, la
instal·lació d'enllumenat vermell, suficientment visible i adequat per a prevenir accidents.
Aquesta mateixa obligació s'exigirà per a les tanques i bastides o materials de dipòsit d'obres
que ocupin part de la via pública. Si s'obren rases o sondatges a la via pública, s'hauran adoptar
les precaucions necessàries per evitar accidents i amb aquesta finalitat es delimitarà amb cinta,
cordes o tanques el recinte, es col·locaran cartells de prevenció adequats i, de nit, enllumenat
d'obres amb llums vermells.
Aquestes obligacions, col·locació i senyalització són exigibles a l'empresari, al titular de les
obres, al propietari de les obres o materials i als tècnics directors.
ARTICLE 11.Queda prohibit l'abocament a la via pública, mitjançant canonades, de les aigües pluvials
procedents de les cobertes dels edificis. Si es troba a prop una entrada de clavegueram,
aquestes aigües hi seran conduïdes amb canonades adequades. Cas que la via no compti amb
aquest servei les aigües seran abocades, ja sigui en un embornal o cisterna que es construirà al
pati de l'edifici, o canalitzades, per sota de la vorera.
Els propietaris d'edificis antics que en l'actualitat continuïn abocant directament les esmentades
aigües a la via publicant mitjançant canonades, seran obligats a suprimir aquesta forma
d'evacuació des del moment en què es practiquin obres de reparació de les façanes dels edificis
o de reconstrucció dels seus terrats.
ARTICLE 12.És prohibida la venda ambulant a la via pública fora dels espais i dates expressament
determinades pel municipi.
La venda en instal·lacions, establiment o locals situats a la via pública requerirà llicència
municipal prèvia o concessió administrativa.
La primera utilització dels edificis o modificació d’ús total o parcial requerirà la prèvia llicència
urbanística municipal d’acord amb l’article 247 del Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol i
articles 90 a 94 del ROAS.
Per a l’execució d’ obres de revestiment i/o pintura de façanes que no requereixin projecte,
s’estableix, excepcionalment, el règim de comunicació prèvia, en substitució de la necessitat
d’obtenció de llicència.
A la comunicació s’ha d’acompanyar un plànol de situació.
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Les obres subjectes al règim de comunicació prèvia es declaren exemptes de tributació
municipal pels conceptes d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i taxa per obtenció
de llicència urbanística.”
ARTICLE 13.La modificació d'estructura de la vorera destinada a permetre l'accés de vehicles a locals situats
als immobles requerirà llicència municipal prèvia i es realitzarà d'acord amb les disposicions i
característiques que es determinin en tal llicència o pels serveis tècnics municipals i haurà
d'acomplir les normes de supressió de barreres arquitectòniques.
La càrrega i descàrrega en el nucli urbà s'efectuarà en els llocs i horaris autoritzats.
ARTICLE 14.En la zona no urbanitzable és prohibit el trànsit de vehicles per fora dels senders, camins o
carreteres.
ARTICLE 15.Els titulars d'establiments comercials de venda de productes de consum o ús immediat estaran
obligats a instal·lar papereres en lloc visible a la sortida del local.
Els titulars d'obres, propietaris, empresaris de construcció i tècnics directors estan obligats a
deixar la via pública neta de qualsevol residu de les obres, durant la realització d'aquesta i una
vegada hagin acabat.
Aquesta mateixa obligació afecta les persones que efectuïn càrrega i descàrrega de mercaderies
i que, per qualsevol concepte, realitzin alguna activitat comercial, industrial o de lleure a la via
pública.
Els propietaris o posseïdors d'un animal domèstic estan obligats a netejar qualsevol brutícia
produïda pels animals a la via pública.
ARTICLE 16.De la neteja dels llocs autoritzats per a la col·locació de pancartes, cartells o programes, en
responen les persones que els col·loquen i les empreses anunciants.
ARTICLE 17.El servei municipal de recollida de residus urbans, recollirà i tractarà les deixalles següents:
A l'efecte de la present Ordenança tindran la categoria de residus urbans els materials residuals
següents:
1. Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstic produïdes pels ciutadans en els seus
habitatges.
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2. Les cendres de la calefacció domèstica individual.
3. Els residus procedents de l'escombrada de les voreres efectuada pels ciutadans i pels
establiments comercials i industrials.
4. La brossa de l'esporgada d'arbres i del manteniment de plantes, sempre que hom la lliuri
trossejada.
5. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials.
6. Els materials produïts per altres activitats, tals com restes de neteja de locals industrials,
d'oficines o residus similars als domèstics.
En cap cas seran recollits els residus propis del procés industrial ni aquells que són
qualificats de residus industrials per les lleis en vigor.
7. Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i restants establiments que venguin
productes alimentaris, cuinats o en els quals es realitzin consumicions de qualsevol classe.
Igualment els produïts en supermercats autoserveis i establiments similars.
8. Les deixalles i escombraries dels càmpings.
9. Els residus similars als domèstics de consum en general, produïts en residències,
hotels, hospitals, clíniques, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.
ARTICLE 18.L'Ajuntament presta els serveis de recollida especial següents:
•
•

de mobles, estris domèstics i trastos vells, àdhuc la roba el calçat i qualsevol producte
anàleg.
d'animals domèstics morts a la via pública.

ARTICLE 19.1. La recollida de residus es realitzarà a través de contenidors adequats en tot el terme
municipal excepte en els indrets o zones que per les seves característiques especials
aconsellin un altre tipus de recollida, d'acord amb les determinacions dels Serveis Tècnics
Municipals.
2. Es prohibeix el lliurament de residus en paquets, capses i similars.
3. Si com a conseqüència d'una deficient presentació i dipòsit dels residus es produeix un
embrutament de la via pública, l'usuari causant en serà responsable.
4. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o
susceptibles de liquar-se.
5. Els embalatges de cartró seran dipositats bé al contenidor bé en els llocs determinats,
plegats degudament.
ARTICLE 20.Respecte dels residus industrials i altres no enumerats als articles anteriors, si bé la recollida i
tractament no és un servei municipal, l'Ajuntament podrà dictar normes adequades per a la
seva recollida i tractament.
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ARTICLE 21.1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present Ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, manteniment de
l'ornament públic o de l'estètica del municipi, dicti en qualsevol moment l'Alcaldia en
exercici de les seves facultats.
2. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present
Ordenança i obligar el causant d'un deteriorament a la reparació del dany causat, sense
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.
3. L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà els qui amb la seva
conducta contravinguin el que disposa la present Ordenança.
4. La quantia de les sancions que a continuació s'indicaran s'entendrà automàticament
adaptada en la mateixa proporció en què es modifiquin els límits de la potestat
sancionadora de l'Ajuntament.
ARTICLE 22.1.- Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades d'acord amb la incidència i
gravetat en cada cas, amb els criteris i quanties següents:
a) La primera infracció amb una sanció que comportarà una multa màxima de deu mil
pessetes (90,00 €.)
b) La reincidència en la infracció amb una sanció que comportarà una multa màxima de quinze
mil pessetes (150,00 €)
2.- En el supòsit de noves reincidències serà potestat de l'Alcaldia adoptar les següents
mesures, amb independència de la sanció que comporti, equiparada a la de la primera
reincidència.
•
•

Retirada temporal de la llicència municipal i clausura de l'activitat pel que fa als
establiments contemplats en la present Ordenança.
Retirada de les pancartes i cartells en el supòsit de contravenir el que es preveu al Capítol
II del Títol III, amb repercussió dels costos que tal actuació comporti.

Amb independència d’aquests antecedents i pel que fa a la actuació dels industrials d'obres
públiques i privades prevista als Títols II i V de la present Ordenança, s'actuarà directament
amb càrrec a les fiances dipositades, en el supòsit de contravenir les normes allí contingudes.
Quant a les infraccions de la present Ordenança corresponents als mercats a la via pública,
s'efectuarà d'acord al règim sancionador previst en el Reglament de règim interior del mercat a
la via pública.
ARTICLE 23.Correspondrà als serveis municipals d'inspecció i a la policia municipal la vigilància del
compliment de les normes de la present Ordenança, amb facultat i obligació de denunciar
qualsevol infracció.
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Així mateix, correspondrà als serveis municipals d'inspecció atendre les reclamacions, denúncies
i suggeriments dels ciutadans i exercir les accions que en cada cas corresponguin.
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