
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA I MANTENIMENT DELS SOLARS I 
DELS ELEMENTS I PARTS EXTERIORS DELS IMMOBLES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La present Ordenança té per finalitat el manteniment dels solars, les finques, els 
immobles en general i les instal·lacions del municipi de Llanars en les degudes  
condicions d’ús i conservació, d’acord amb l’actual legislació urbanística, amb l’objectiu 
d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat, la salubritat i el decòrum públic. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
Aquesta Ordenança es dicta en desenvolupament de les facultats legals que atorguen 
l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i els articles 14 i 
189 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme. 
 
Article 2 
 
Aquesta Ordenança es refereix a aspectes de salubritat, seguretat i aspectes 
purament tècnics. L’Ordenança no està lligada a directrius de planificació concreta i té 
naturalesa d’Ordenança de “policia urbana”. 
 
Article 3 
 
Les normes contingudes en la present Ordenança seran de plena aplicació per 
analogia respecte d’aquells supòsits que no hi són expressament regulats però que, 
per raó de la seva naturalesa, són del seu àmbit d’aplicació. 
 
Article 4 
 
Són objecte d’aquesta Ordenança: 

 
1. Les superfícies de sòl urbà aptes per a la seva edificació, d’acord amb les 

normes urbanístiques vigents. 
 
2. Les parcel·les no edificables que per la seva reduïda extensió, forma irregular o 

localització, no són susceptibles d’un ús adequat segons les normes 
urbanístiques vigents. 

 
3. En general, qualsevol finca, immoble o instal·lació, sigui quina sigui la seva 

qualificació urbanística. 
 
Article 5 
 
La persona titular del solar, finca o immoble és la responsable del compliment de les 
disposicions d’aquesta Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL II. NETEJA DE TERRENYS I SOLARS 
 
Article 6 
 



Als efectes d’aquesta Ordenança, tenen la consideració de solar els terrenys 
classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons llur qualificació 
urbanística, i que compleixin, a més, els requisits que senyala l’article 29 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Article 7 
 
És prohibit llençar escombraries o residus, sòlids i líquids, en els solars i espais lliures 
de propietat pública i privada. 
 
Article 8 
 
1. Els propietaris de tota classe de solars i terrenys hauran de mantenir-los en 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, quedant totalment prohibit 
tenir-hi escombraries, residus sòlids i líquids urbans o runes. 

 
2. La previsió del punt anterior inclou l’exigència de desratització i desinfecció 

d’aquests. 
 
CAPÍTOL III. NETEJA I MANTENIMENT DELS ELEMENTS I PARTS EXTERIORS 
DELS IMMOBLES 
 
Article 9 
 
1. Els propietaris dels immobles estan obligats a mantenir-los en condicions adients 

de seguretat, neteja i ornament públic. 
 
2. Els propietaris dels edificis, finques i establiments tindran l’obligació de mantenir 

netes les façanes , els rètols de numeració dels carrers, les parets mitgeres o 
descobertes, les entrades, les escales d’accés i en general totes les parts dels 
immobles, siguin o no visibles des de la via pública. 

 
3. Els propietaris estan també obligats a mantenir net i en bon estat de conservació 

qualsevol instal·lació complementària dels immobles (xemeneies, patis, 
conduccions d’aigua, i qualsevol altre element anàlog) 

 
CAPÍTOL IV. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
Article 10 
 
L’Alcalde, mitjançant la policia urbana, la qual dirigeix, exercirà la inspecció de les 
parcel·les, les obres i els immobles  compresos dins el terme municipal per comprovar 
el compliment de les disposicions d’aquesta Ordenança. 
 
Article 11 
 
L’Alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, iniciarà el procediment per al 
manteniment de la seguretat, la salubritat i el decòrum públic, comunicant-ho al 
propietari i, previ informe dels Serveis Tècnics municipals, donarà audiència als 
interessats. 
Finalitzat el tràmit, l’Alcalde, dictarà resolució assenyalant les deficiències observades i 
ordenarà les mesures precises per a subsanar-les, fixant un termini per a fer-les 
efectives. 
 
 



Article 12 
 
1. Transcorregut el termini assenyalat per la resolució d’Alcaldia sense haver dut a 

terme les actuacions que en aquesta es senyalin l’Alcalde podrà optar entre: 
 

1. Atorgar al propietari un nou termini per dur a terme les actuacions senyalades. 
 
2. L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 

 
2. L’Alcalde podrà imposar multes coercitives, per quantia de 300 a 3.000 euros, per 

cadascún dels terminis incomplerts pel propietari sense que aquest hagi dut a 
terme les actuacions senyalades. 

 
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Secció 1a. De les infraccions i del procediment sancionador. 
 
Article 13 
 
1. Constitueix infracció urbanística lleu l’incompliment del deure de conservació dels 

terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els rètols i les instal·lacons en 
general, en condicions de salubritat i decòrum públic. 

 
2. Constitueix infracció urbanística greu l’incompliment del deure de conservació dels 

terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els rètols i les instal·lacons en general 
en condicions de seguretat. 

 
Article 14 
 
El procediment sancionador s’ajustarà al que preveu el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador als àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Secció 2a. De les sancions. 
 
Article 15 
 
1. Les infraccions urbanístiques lleus se sancionen amb una multa de 300 a 3.000 

euros. 
 
2. Les infraccions urbanístiques greus se sancionen amb una multa de 3.001 a 

30.000 euros. 
 
3. L’import de les sancions s’incrementarà fins a la quantia del benefici obtingut per 

l’infractor, si aquest és superior al previst per les infraccions lleus i greus. 
 
Article 16 
 
L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l’Alcalde, d’acord 
amb l’article 214.1.a) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 



Aquesta Ordenança, prèvia aprovació pel Plè de l’Ajuntament, entrarà en vigor als 15 
dies de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Girona. 

 


