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Vist que no s’han formulat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 

l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars de 

Montesquiu, d’acord amb allò que preveu l’article 178.1 del TRLMRLC aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 65.1 del ROAS aprovat per Decret 

179/1995 de 13 de juny, ha esdevingut definitiu i, per això, es publica el text 

íntegre de l’Ordenança, per a general coneixement. 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE 

SOLARS BUITS 

 

PREÀMBUL 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els ajuntaments 

poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les ordenances. 

Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 55 i següents, 

regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

Aquests actes d’intervenció produeixen efectes entre l'ens local i la persona 

subjecte de l'activitat, sense que se'n derivi cap alteració de les situacions 

jurídiques privades entre aquella i les altres persones. 

 

En aquest municipi, en relació als solars sense edificar, es produeix una 

problemàtica que ha de ser objecte de regulació amb l’objectiu de poder-hi donar 

solució. 

 

Aquesta problemàtica és l’estat d’abandonament i insalubritat que mostren alguns 

d’aquest solars. És així, doncs, que l’objecte d’aquesta ordenança és mantenir la 

conservació i salubritat de les parcel·les, d’incrementar la seguretat de les 

persones, dels béns personals i materials de l’àrea urbana del municipi. 
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Els propietaris han de 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 hi puguin créixer. 

 

És per això que es planteja aquesta Ordenança, que actualitza, completa i detalla 

més àmpliament el contingut de l’Ordenança vigent, - que restarà derogada en el 

seu moment -, considerant que és una eina necessària per regular tots els aspectes 

dels terrenys i solars buits del municipi, amb la voluntat que sigui una eina eficaç 

per assolir els objectius previstos, que són d'interès general ja que, el compliment 

dels deures individuals als que va adreçada afecta els drets col·lectius. Es considera 

que resten clarament identificades en el text d’aquesta Ordenança les finalitats 

perseguides i es considera finalment que és l'instrument més adequat per garantir 

la seva consecució. 

Aquesta Ordenança conté la regulació mínima imprescindible per atendre la 

necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que no existeixen altres 

mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions a les 

persones destinatàries. 

 

CAPÍTOL I. Disposicions Generals 

Article 1 

 

La present ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per l'article 84 

de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i 

article 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril d'aprovació del Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), en relació amb l'establert 

en l'article 19 de la Llei 6/1998 reguladora del Règim del Sòl i Valoracions (LRSV), 

en l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en l'article 10 del Reglament de 

Disciplina Urbanística, de 23 de juny de 1978, el Decret 64/2014 de 13 de maig pel 

qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i, el Decret 

1/2009 de 21 de juliol, d’aprovació del text refós de la llei de residus. 

 

En concret, l'article 197 del Decret 1/2010, de 3 d’agost pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'urbanisme i l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística 
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estableixen l'obligació per part dels propietaris de terrenys de mantenir-los en les 

degudes condicions de conservació, salubritat, higiene i ornament públic, així com 

en adequació al compliment del Decret 64/95 de 7 de març del Departament 

d'Agricultura ramaderia i pesca, del Decret 123/2005 així com a la Llei 5/2003, pel 

qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, i l'article 245.1) del 

Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana (RDLeg 1/1992, de 

26 de juny). Aquest articulat, faculta a l'Administració, d'ordenar el compliment 

d'aquestes obligacions així com d'executar subsidiàriament amb càrrec a 

l'interessat en cas de desobediència, d'acord amb els articles 96 i 98 de la Llei 

30/92, de 26 de novembre i la imposició reiterada de multes coercitives fins que es 

compleixi l'obligació de conservació. 

 

Article 2 

 

Als efectes d'aquesta Ordenança tindran la consideració de solars i parcel·les: 

 

a.Les superfícies de sòl urbà consolidat aptes per a l'edificació per estar 

urbanitzades d'acord amb el que disposa l'article 29 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

b.Finques en sòl urbà consolidat que no tenen la condició de solar i parcel·les no 

utilitzables que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o localització, no són 

aptes per a ser edificades. 

 

c.Altres parcel·les en sòl urbà consolidat, que no són edificables en conformitat amb 

el vigent planejament urbanístic del municipi. 

 

A efectes d’aquesta ordenança no tindran la consideració de solars i parcel·les, les 

finques en sòl urbà no consolidat ni les finques en sòl no urbanitzable. 

 

CAPÍTOL II. SOBRE LA NETEJA DE TERRENYS I SOLARS 

Article 3 . Prohibició d’abocaments i acopi de materials. 
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Queda prohibit dipositar escombraries, residus sòlids, pastosos o líquids així com 

deixalles, runes, maquinària i grues d’obra abandonada, herbes i bardisses en estat 

d’abandonament o, qualsevol element físic que representi un impacte visual per a 

l’entorn en solars, terrenys i espais lliures de propietat pública o privada. 

 

Les estructures d’antigues marquesines o tanques publicitàries que no s’utilitzin, 

hauran de ser retirades. 

 

Article 4 . Obligació de neteja i tall de gespa 

 

Les persones propietàries de tota classe de solars, terrenys i construccions hauran 

de mantenir-los en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic i qualitat 

ambiental, restant expressament prohibit mantenir-hi herbes i arbustos en estat 

d’abandonament -la massa arbòria ha de ser aclarida i les branques, esporgades-, i 

qualsevol altre substància o material que pugui produir males olors o servir de 

focus d’aparició de plagues. 

 

Les herbes, arbustos i gespa de la parcel·la s’hauran de cuidar i tallar 

periòdicament, per evitar que sobrepassin els 40cm d’alçada. 

 

Aquesta obligació també es fa extensiva a la vorera situada davant dels solars i 

terrenys en general. Els solars i terrenys hauran de quedar nets de vegetació seca, 

morta o de restes vegetals i de qualsevol element que pugui facilitar l’origen o 

propagació d’un incendi. 

 

Quan pertany a una persona el domini directe d’un terreny, urbanització o 

edificació, i a una altre persona el domini útil, l’obligació recau sobre aquella que en 

tingui el domini útil. 

 

Article 5. Mantenir el solar lliure d’insectes i animals 

 

Els propietaris dels solars els hauran de mantenir nets de plagues d’insectes, de 

rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un problema sanitari. 
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El propietari haurà de fer els tractaments per evitar les plagues d’animals i insectes 

i haurà de lliurar a l’Ajuntament el certificat d’una empresa de control extern de 

control de plagues, el contracte de manteniment i els informes necessaris que 

l’Ajuntament requereixi. 

 

Article 6. Tractament de les restes vegetals i altres residus 

 

Les restes vegetals resultants de la neteja es transportaran a deixalleries, plantes 

de compostatge, centrals d’aprofitament de biomassa o similars, on se’ls aplicarà 

un tractament adequat. 

Els residus no vegetals (runa, ferralla, etc), es retiraran i transportaran a la 

deixalleria, plantes de tractament o abocadors autoritzats. 

S’haurà de lliurar a l’Ajuntament el document acreditatiu de la deixalleria o planta 

de lliurament de les restes a un d’aquests centres. 

 

En cas que es vulguin cremar les restes vegetals, s’haurà de tramitar l’autorització 

per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i comunicació de crema a 

l’Ajuntament. 

 

Article 7. Evacuació d’aigües de la parcel·la 

 

Per evitar la procreació d’insectes i altres animals en els solars i parcel·les buides 

en que per la tipologia del terreny quedi aigua acumulada, aquestes hauran d’estar 

dotades d’un sistema d’evacuació o filtració d’aigües que eviti la creació de 

qualsevol bassa d’aigua al seu interior. 

Aquesta evacuació d’aigües haurà de ser recollida i canalitzada fins a la claveguera 

municipal; no es permetrà que l’evacuació d’aigües es realitzi evacuant totes les 

aigües de pluja de la parcel·la directament al carrer aprofitant la pendent del 

terreny. 

 

Article 8. Exempció de compliment del capítol II sobre la neteja de 

terrenys i solars: 
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Mitjançant acord de cessió temporal del solar a l’Ajuntament de Montesquiu, els 

propietaris es poden estalviar la neteja i manteniment del solar. Aquesta cessió s’ha 

de realitzar mitjançant conveni entre les dues parts i sempre de forma temporal i 

fins que el propietari el vulgui utilitzar o vendre’l. L’Ajuntament donaria un ús públic 

al solar (horts urbans, aparcaments, zones verdes...) permetent així l’exempció de 

la ordenança a la propietat. 

 

També queden exemptes del compliment del capítol II de neteja de terrenys i 

solars les parcel·les amb les següents característiques: 

Les parcel·les que la propietat li doni un ús al solar, que eviti el creixement de 

vegetació, l’abocament de materials i mantingui el solar lliure d’insectes i animals 

segons l’especificat en els articles 3,4 i 5. Aquests usos poden ser horts urbans, 

jardins... 

 

Les parcel·les en les quals hi hagi acopi de material industrial o d’obra, però que 

tinguin tramitada i autoritzada una llicència d’activitats per a aquest ús. 

 

CAPÍTOL III. TANCAMENT DE SOLARS I EDIFICIS BUITS 

Article 9. Obligacions de tancament 

 

Els propietaris de solars en sol urbà consolidat que estiguin buits, abandonats o no 

edificats, incloent els solars que tinguin una llicència provisional o a precari per a 

acopi de materials, però que no hagin estat edificats, hauran de mantenir-los 

tancats respecte a l’espai públic mentre no es practiquin obres de nova construcció 

i en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

Per raons de seguretat, salubritat i ornament públic, en el sòl urbà consolidat els 

propietaris de solars amb edificis en construcció hauran de mantenir-los tancats, 

encara que les obres estiguin aturades. 

 

L’obligació de tancar es pot estendre a finques en sòl no urbanitzable per raons de 

seguretat de les persones; en aquest cas, les finques on s’hi desenvolupi una 

activitat que pugui ser perillosa per a les persones, s’hauran de tancar 

correctament evitant qualsevol pas o forat que pogués permetre el pas de persones 
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i animals al seu interior. Seran els serveis tècnics de l’Ajuntament qui en determini 

les seves característiques tenint en compte el paratge on es trobi, el perill i la 

activitat que a dins s’hi realitzi. 

 

En el cas de tanques vegetals, en els zones en que es permeti, el propietari haurà 

de vetllar perquè la bardissa no sobrepassi la línia de façana i dificulti el pas dels 

vianants. 

 

En el cas de solars construïts o edificats, però amb l’edificació en estat 

d’abandonament o deshabitada, degut al perill que pot comportar l’entrada de 

persones a dins dels edificis; la propietat haurà de garantir, que no es pugui entrar 

a l’interior de l’edificació. Aquest tancament es realitzarà en totes les obertures en 

les quals es pugui entrar a l’edifici amb elements fixes o d’obra si és necessari. 

 

Article 10 . Característiques de les tanques 

 

Les característiques de les tanques de parcel·la estan regulades segons si la 

parcel·la és de tipologia d’edificació amb alineació a vial o aïllada segons el 

planejament vigent: 

 

10.1 Solars en sòl urbà consolidat on segons el planejament vigent es 

permeti una edificació amb alineació a vial. 

 

S’haurà de realitzar la construcció d’una tanca provisional opaca en el límit de 

propietat de línia de façana dels solar que dona davant de la via pública, amb les 

següents característiques : 

 

.- Haurà de ser d’obra massissa de 3 m d’alçària perfectament alineada al vial, 

acabada amb arrebossat i pintada de color adient al paisatge urbà on es troba. El 

color de la pintura d’acabat s’haurà de presentar als serveis tècnics de l’Ajuntament 

que en valoraran la seva idoneïtat tenint en compte la zona on es troba. 

 

.- En algun punt del solar hi haurà una porta d’accés practicable, accessible, per tal 

de dur a terme els treballs de manteniment; serà permanent, de material 100% 
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opac, amb una amplada màxima de 4,5m d’amplada i amb un dispositiu de 

tancament que eviti l’accés a persones no autoritzades, amb una alçada suficient 

per tal d’evitar l’accés i la visió directa de les persones alienes a la propietat o als 

seus interessos, amb l’objecte de garantir la seguretat de les finques veïnes i dels 

vianants. 

Aquesta porta no pot permetre el pas d’animals a l’interior de la finca per la seva 

part inferior o lateral. 

 

.- Queden totalment prohibides les portes calades o amb obertures, a les quals s’hi 

afegeixi una tela o xarxa per fer-les opaques. 

 

.- Queden expressament prohibides les tanques amb coronació de vidres, punxes o 

qualsevol solució que pugui presentar un risc per a la seguretat de les persones. No 

podrà sobresortir del cos de la tanca cap element que posi en perill la seguretat 

dels vianants i del trànsit rodat. 

 

.- Els cables elèctrics que transcorrin per les façanes s’hauran de grapar a la tanca 

del solar per la seva part superior a l’alçada de 3m. Queda prohibida la subjecció 

dels cables mitjançant pilars o pals metàl·lics o de fusta. 

 

.- Caldrà col·locar un tancament de parcel·la obligatori entre la finca abandonada i 

les finques veïnes amb característiques i alçada suficient que eviti el pas de 

persones al seu interior.  

 

.-En el cas de solars amb acopi de material que tinguin tramitada i autoritzada una 

llicència d’activitats per a aquest ús, el tancament de parcel·la també haurà de 

seguir les característiques anteriors; addicionalment quan es tracti de les tanques 

amb parcel·les veïnes, aquestes hauran de ser de les característiques i l’alçada 

suficient per a que des de l’exterior no es vegin els materials acopiats a l’interior. 

En el tràmit de llicència s’haurà de determinar la tipologia i l’alçada dels 

tancaments. 

 

10.2. solars en sòl urbà consolidat on segons el planejament vigent es 

permeti edificació aïllada o no alineada a vial. 
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S’haurà de realitzar la construcció d’una tanca en el límit de propietat de línia de 

façana del solar que dona davant de la via pública, amb caràcter temporal o 

definitiu. 

El tancament de parcel·la, haurà de ser de la tipologia i característiques admeses 

en el planejament urbanístic vigent. 

Hi haurà d’haver un tancament de parcel·la obligatori entre la finca abandonada i 

les finques veïnes. 

 

En el cas de solars amb acopi de material que tinguin tramitada i autoritzada una 

llicència d’activitats per a aquest ús, el tancament de parcel·la haurà de ser 

totalment opac i amb l’alçada suficient per a que des de l’exterior o des-de les 

parcel·les veïnes no es vegin els materials acopiats a l’interior. En el tràmit de 

llicència s’haurà de determinar la tipologia i l’alçada del tancament. 

 

10.3.Solars en sòl urbà consolidat on no es permetin edificacions. 

 

En aquest tipus de parcel·les no s’haurà de fer un tancament de parcel·la obligatori 

i es podran deixar els solars sense cap tipus de tancament pel pas de persones al 

seu interior sempre i quan el solar es tracti com a una zona verda, compleixi el 

capítol 1 de neteja de solars i no hi hagi cap element de mobiliari o material al seu 

interior. 

 

Article 11  

 

Exempció de compliment del capítol III sobre el tancament de solars: 

Mitjançant acord de cessió temporal del solar a l’Ajuntament de Montesquiu, els 

propietaris es poden estalviar el tancament dels solars. Aquesta cessió s’ha de 

realitzar mitjançant conveni entre les dues parts i sempre de forma temporal i fins 

que el propietari el vulgui utilitzar o vendre’l. L’Ajuntament donaria un ús públic al  

solar (horts urbans, aparcaments, zones verdes...) permetent així l’exempció de la 

ordenança a la propietat. 
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També queden exemptes del compliment del capítol III de tancament de solars, les 

parcel·les on la propietat li doni un ús al solar i que aquest ús eviti el creixement de 

vegetació, l’abocament de materials i mantingui el solar lliure d’insectes i animals 

segons l’especificat en els articles 9 i 10. Aquests usos poden ser horts urbans i 

zones verdes i ajardinades; en aquest cas, es permetrà també realitzar el 

tancament amb una tanca perimetral calada o amb malla metàl·lica. 

 

Article 12. Subjecció a llicència d’obres o comunicació prèvia. 

 

No és exigible l’obtenció de prèvia llicència urbanística per executar les obres o 

actuacions que constitueixen l’objecte d’una ordre d’execució llevat que, de 

conformitat amb la normativa aplicable, requereixin l’elaboració d’un projecte 

tècnic. En aquest cas, l’ordre d’execució ha d’assenyalar el termini de presentació 

d’aquest projecte i de la resta de documentació exigible, i no es podran iniciar els 

treballs sense prèvia autorització. 

 

En cas d’utilitzar com a mitjà auxiliar una bastida alta metàl·lica, caldrà presentar 

l’assumeix del tècnic competent i l’estudi bàsic de seguretat en cas que els serveis 

tècnics ho creguin necessari 

 

Capítol IV. COMPLIMENT 

Article 13. Inspecció 

 

L’Ajuntament realitzarà la inspecció dels solars i terrenys, obres i instal·lacions del 

terme municipal per comprovar el compliment de les condicions exigides a la 

present Ordenança. 

 

Article 14. Procediment 

 

L’Alcalde/sa o el/la regidor/a delegat/a pot ordenar, d’ofici o a instància de 

qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per donar 

compliment als deures previstos en l’article 197 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC). 
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Les ordres d’execució a què fa referència l’apartat anterior es podran dictar prèvia 

audiència de la persona interessada i amb informe dels serveis tècnics municipals. 

 

L’ordre d’execució, que es dictarà per Resolució de l’Alcaldia, ha de detallar amb la 

màxima precisió possible les obres i actuacions que cal executar i el termini del seu 

compliment, tenint en compte la seva entitat i complexitat. 

 

A la resolució es requerirà a la persona obligada per tal que procedeixi a l’execució 

de l’ordre efectuada que, si no es compleix, es pot portar a terme per l’Ajuntament, 

al seu càrrec, a través del procediment d’execució subsidiària. 

 

També es podran imposar multes coercitives per incompliment dels terminis 

establerts, per una quantia mínima de 300 euros o de 500 euros en cas de 

reincidència que s’hauran d’ajustar, en tot cas, al que preveu l’article 225 del 

TRLUC. 

 

Les actuacions que per raons d’urgència o necessitat no admetin demora, s’han 

d’executar e manera immediata i sota la direcció tècnica corresponent, en les 

condicions i amb les característiques que es determinin en la pròpia ordre. 

 

Un cop transcorregut el termini establert en l’ordre d’execució per al seu 

compliment voluntari sense que la persona obligada hagi executat l’ordre l’Alcaldia, 

en el termini màxim d’un mes dictarà la incoació del procediment sancionador. 

 

En el cas que la propietat no respongui a les ordres d’execució, l’Ajuntament pot 

imposar sancions coercitives o bé dur a terme l’ordre d’execució a través del 

procediment d’execució subsidiària. En cas que l’Administració opti per executar 

subsidiàriament els treballs o l’obra de l'ordre d’execució, també serà a càrrec de la 

persona interessada el cost de redacció de projecte tècnic que, si s'escau, s'hagi de 

redactar; la direcció facultativa dels treballs, i les despeses de gestió. 

 

Capítol VII. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 15. Tipus d’infraccions 
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Constitueix infracció urbanística l’incompliment d’aquesta Ordenança pel que fa al 

deure de conservació de terrenys, solars i edificacions en condicions de seguretat, 

salubritat, decòrum públic i tancament de parcel·les 

La infracció es considerarà greu quan afecti la seguretat (article 214.d) del TRLUC), 

i lleu quan afecti a salubritat i decòrum públic (article 215.d) TRLUC). 

 

Article 16. Tipus de sancions 

 

La infracció urbanística per incompliment del deure de conservació en condicions de 

seguretat, salubritat, decòrum públic i tancament de parcel·les, serà sancionada 

amb una multa d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del TRLUC. Codi 

Validació:  

L’import de les multes es calcularà d’acord amb allò que s’estableix als articles 137-

143 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística; es determinarà individualment a partir de la 

fórmula establerta en l’article 137 del Decret 64/2014, llevat de supòsits 

específicament regulats. 

L’import màxim serà de 30.000,00 euros. 

 

INFRACCIONS SOBRE LA NETEJA DE SOLARS I TERRENYS 

 

1) Infraccions sobre abocaments i acopi de materials (segons art.3) 

Les infraccions administratives per incompliment de l’abocament i acopi de 

materials tindran un import mínim de 300,00 euros , i un import màxim de 

30.000,00 euros. Decret Legislatiu 1/2009, d’aprovació del text refós de la llei de 

residus. 

2) Infraccions sobre l’obligació de neteja i tall de gespa (segons art.4) 

Les infraccions administratives per incompliment de l’obligació de neteja i tall de 

gespa tindran un import mínim de 300,00 euros i un import màxim de 3.000,00 

euros. 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora, l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500,00 euros. 
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3) Infraccions sobre el manteniment dels solars lliures d’animals i insectes 

(segons art. 5) 

Les infraccions administratives per incompliment de l’obligació del manteniment 

dels solars lliures d’animals i insectes tindran un import mínim de 300,00 euros i un 

import màxim de 3000,00 euros. 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500 euros. 

 

4) Infraccions sobre el tractament de les restes vegetals i de runa (segons 

article 6) 

Les infraccions administratives per incompliment del tractament de les restes 

vegetals i de runa tindran un import mínim de 300,00 euros i un import màxim de 

fins a 30.000,00 euros, segons Decret Legislatiu 1/2009. 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora, l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500 euros. 

 

5) Infraccions sobre l’evacuació d’aigua de les parcel·les (segons art.7) 

Les infraccions administratives per incompliment de l’evacuació d’aigua de les 

parcel·les materials tindran un import mínim de 300,00 euros i un import màxim de 

3.000,00 euros. 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora, l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500 euros. 

 

INFRACCIONS SOBRE EL TANCAMENT DE SOLARS BUITS 

1) Infraccions sobre el tancament de solars buits (segons art.9) 
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Les infraccions administratives per incompliment de l’obligació de tancament de 

solars buits tindran un import mínim de 300 euros i un import màxim de 3.000,00 

euros 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora, l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500 euros. 

 

2) Infraccions sobre el tancament d’edificis abandonats (segons art.9) 

Les infraccions administratives per incompliment de l’obligació de tancament 

d’edificis abandonats tindran un import mínim de 300 euros i un import màxim de 

3.000,00 euros. 

 

En el cas que la persona infractora hagi estat sancionada per més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa en el termini de l’any anterior a la data d’incoació de 

l’expedient sancionador, atenent la reincidència en la conducta infractora, l’import 

de la sanció serà com a mínim de 500 euros. 

 

Article 17. Responsables 

 

Als efectes de la imposició de sanció, es consideren responsables en l’incompliment 

de les ordres d’execució dels treballs de neteja i/o les obres d’execució del 

tancament de terrenys o solars: els propietaris o persones que en tinguin el domini 

directe. 

 

Article 18. Òrgan competent 

 

L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l’Alcaldia, de 

conformitat amb el que es disposa a l’article 21.1n) de la Llei 771985 de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, i 53.1n) del Decret Legislatiu 20/2003 de 

28 d’abril. 

La competència per a la imposició de sancions es diferirà d’acord amb allò que 

s’estableixi a l’article 222 de la Llei d’Urbanisme. 
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Article 19. Procediment 

 

1.El procediment per ordenar a les persones propietàries el compliment del deure 

legal de conservació de solars i terrenys del terme municipal es tramitarà d’acord 

amb allò que estableix la Secció 3ª del Capítol 3 del Títol I del Decret 64/2014 de 

13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística, sobre procediment per dictar ordres d’execució Article 137 

concretament per determinar import de les sancions). 

 

2. L’exercici de la potestat sancionadora es tramitarà i s’executarà d’acord amb el 

que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Púbiques i normativa que la desenvolupi, i les disposicions 

específiques establertes al Decret 64/2014 de 13 de maig. 

 

3. Article 219 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 

(TRLUC). 

 

4. En cap cas l’Ajuntament podrà deixar d’adoptar les mesures necessàries per tal 

de restaurar l’ordre urbanístic vulnerat per la qual cosa, haurà de procedir, previ 

requeriment amb advertiment, a l’execució forçosa (ordre d’execució) amb la 

imposició de sancions (multa coercitiva) o bé, l’execució subsidiària a càrrec de la 

persona obligada. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

A l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, restarà derogada en la seva totalitat la 

vigent Ordenança de solars de l’Ajuntament de Montesquiu, així com qualsevol altre 

disposició o normativa municipal que contradigui el contingut d’aquesta nova 

Ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança que consta de 19 articles, una Disposició Addicional i una 

Disposició Final, entrarà en vigor una vegada aprovada amb caràcter definitiu i feta 
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la publicació íntegra reglamentària, i serà vigent mentre no se’n acordi la seva 

derogació o modificació total o parcial. 

 

Montesquiu, 2 de març de 2021. 

 

L’alcalde 

Jaume Romeu Cruells 

 


