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mitad indivisa de esta finca a su citada hija, y a 
su hijo Mateo otra casa, sustituyéndolos fidei-
comisariamente por sus respectivos descen-
dientes legítimos. por los hijos de éstos y así 
sucesivamente en línea recta descendiente en 
la extensión máxima que permita el artículo 
180 de la Compilación del derecho Civil 
especial de Cataluña, y, en defecto de tales 
descendientes por el otro prelegatario y sus 
hijos y descendientes en la máxima extensión, 
autorizando a cada prelegatario fiducíario para 
fijar el orden de llamamientos sucesivos 
fideicomisarios entre sus hijos y descendientes 
y en su defecto, entre los del otro prelegatario 
conforme antes se ha citado, con arreglo a las 

normas del artículo 180 de la Compilación, 
salvando el ususfructo vidual que podrá 
estipular solamente en cuanto a la mitad de Zas 
casas prelegadas a favor únicamente de los 
esposos de los primeros fiduciarios, o sea, de 
María y de Mateo Bancells Bardí.  
 
Así resulta de la inscripción 6, obrante al folio 
111 del libro 120 del ténnino tomo 428 del 
Archivo. Por el asiento 9°, se inscríbió a favor 
de dicho Don Mateo Baucelis Bardí tal mitad 
indivisa perteneciente a la citada Doña María 
Baucelis Bardi, Por haber fallecido ésta sin 
descendientes y en virtud de la sustitución 
expresada. 

Por el presente se anuncia, a las personas que 
se crean con derecho a fin de que, dentro del 
termino de 20 DÍAS, següents a la fecha de 
publicación del edicto, para que puedan 
comparecer a los efecteos oportunos. 
 
Y en cumplimiento de lo acordado libro el 
presente. 
 
RipoIl, 25 de gener de 2007 
 
La secretaria judicial 
 

 
 
 
 
 
Administració 
Local 
 
 
Ajuntaments 
 
Núm. 8562 
          AJUNTAMENT  
              D’ALP  

 
Anunci sobre aprovació inicial de modificació puntual del Pla Intermunicipal de la Cerdanya  
 

Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla Intermunicipal de la Cerdanya formu-lada per INIZIAL GROUP 21, SA per requalificar 
urbanísticament una finca amb condició d’us unifamiliar aïllat, situada al carrer Font dels Racons núm. 20 de La Molina amb una nova clau 
urbanística en la qual es mantinguin tots els paràmetres de la clau 8C, menys el d’ús principal que passaria a ser Residencial Plurifamiliar (Expedient 
MP-01/06), s’exposa al públic per un termini d’un mes durant el qual podrà ésser examinat i formular-se quantes observacions o al·legacions 
s’estimin pertinents. 
 
Alp, 31 de maig de 2007  
 
L’alcalde  
 
 
Núm. 8563 
         AJUNTAMENT  
            D’ANGLÈS 

 
Anunci núm. 32 del 19/06/2007, sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública 
 

El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 8 de març de 2007, va aprovar la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i via pública, 
l’anunci de la qual es va publicar en el BOP i en el DOGC. 
 
Atès que, durant el termini d’exposició pública, no s’han produït al·legacions, es publica el text íntegre per tal que, transcorreguts quinze dies, entri 
en vigor.  
 
Anglès, 19 de juny de 2007  
 
Pere Figuereda i Cairol 
Alcalde  
 
0206.- ORDENANCES 
0206.29.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA 
Proposta de modificació de l’ordenança de convivència ciutadana i via pública que es presenta al Ple de la Corporació de data 8 de març de 2007 
 
Capítol 6. Infraccions  
Article 50. Infraccions. Constitueix infracció, lleu, greu o molt greu, la vulneració de les prohibicions o mandats continguts i detallats en l’annex 
d’aquesta ordenança.  
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Annex a l’ordenança 
 
a. D'aplicació general  
 
Infracció Lleu Greu Molt greu 
1 Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais 

elevats de la via pública o fer-hi obres 
sense llicència municipal.  

 Quan es produeixen els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la necessitat de 
regularitzar la situació 

2 Incompliment de les condicions generals 
o específiques de la llicència municipal 
per la qual es concedeix el permís 
d'ocupació de la via pública.  

 Quan es produeixen els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la necessitat de 
regularitzar la situació 

3 Instal·lació de mobiliari que incompleixi 
les especificacions dels plans específics o 
els models aprovats per l'Ajuntament.  

 Quan es produeixen els fets La persistència en 
l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la necessitat de 
regularitzar la situació 

4 Ocupació de la via pública de manera que 
destorbi o obstaculitzi la lliure circulació 
de vianants o vehicles o que pugui 
ocasionar danys a persones i altres 
elements de la via pública.  

 Quan es produeixen els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la necessitat de 
regularitzar la situació 

5 No retirar els material de l'ocupació previ 
requeriment de l'Ajuntament per festes 
tradicionals o altres tipus actes.  

 Quan es produeixi l’icompliment  

6 Sobrepassar el període de vigència de la 
llicència municipal.  

1 setmana Quinze dies 1 mes 

7 Deteriorar qualsevol element de la via 
pública.  

Quan la reposició es 
produeix en un termini 
superior a 1 setmana i 
inferior a quinze dies 

Quan la reposició es produeix en 
un termini superior a setze dies i 
inferior a 1 mes 

Quan la reposició l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 

8 Instal·lar elements fixos o mòbils amb la 
finalitat de fer-los servir com a habitatge 
permanent o temporal (com caravanes, 
tendes, construccions precàries i altres 
vehicles deteriorats o elements similars).  

 Quan es produeixen els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de retirar 
els elements il·legals 

9 Instal·lació d'ornamentació en la via 
pública contravenint els preceptes 
d’aquesta Ordenança.  

Quan es detecten els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de retirar 
els elements que contravenen els 
preceptes d’aquest apartat 

Quan la retirada l’ha d’executar 
de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

10 Impedir o dificultar l'accés a instal·la-
cions de serveis públics (com reguladors 
de semàfors, quadres d'enllumenat, 
boques de reg, hidrants i altres elements 
similars).  

  Quan es produeixen els fets 

 
b. Publicitat  
 
1 Col·locació de publicitat mitjançant 

cartells, fulls volants, adhesius o elements 
similars enganxats en espais no 
especialment reservats a aquesta finalitat.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de retirar 
els elements que contravenen els 
preceptes d’aquest apartat 

Quan la retirada l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 

2 El repartiment, l'escampament i el 
llançament de tota mena de publicitat 
(fulls volants, programes, fullets, adhe-
sius, i materials similars) a la via pública i 
la seva col·locació a parabrises de cotxes 
o mitjançant procediments similars.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de retirar 
els elements que contravenen els 
preceptes d’aquest apartat 

Quan la retirada l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 

3 Col·locació de pancartes en ponts sobre 
rius.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li co-
municat la obligació de retirar 
els elements que contravenen els 
preceptes d’aquest apartat 

Quan la retirada l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 

4 Col·locació de pancartes subjectades a 
arbres, fanals d'enllumenat o qualsevol 
altre element estructural o de mobiliari 
urbà, sense prèvia autorització de 
l’Administració Local.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de retirar 
els elements que contravenen els 
preceptes d’aquest apartat 

Quan la retirada l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 
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c. Guals  
 
1 La col·locació de rampes o la instal·lació 

circumstancial d'elements mòbils o fixos 
que envaeixin la vorera o la calçada 
(cossos de fusta o metàl·lics, rajols, sorra, 
etc.).  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de 
restituir la vorera o la calçada a 
l’estat anterior 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

2 La manca de conservació en perfecte 
estat del paviment i de la placa 
senyalitzadora.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de 
restituir el paviment i substituir 
la placa senyalitzadora  

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

3 Canviar la titularitat i les característiques 
físiques o d'utilització del gual i del local 
sense autorització prèvia de 
l'Administració municipal.  

 Quan es produeixen els fets La persistència en l’incom-
pliment després d’haver-se-li 
comunicat la obligació de 
regularitzar la situació 

4 No renovar el paviment quan es renovi el 
de la vorera circumdant o quan es disposi, 
previ informe dels Serveis tècnics 
municipals.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en 
l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a efectuar l’actuació 

Quan l’actuació l’ha d’executar 
de forma subsidiària l’Ajun-
tament 

5 No efectuar al seu càrrec les obres de 
reparació, reforma, supressió i d'altres 
que necessiti el gual.  

Quan es detectin els fets La persistència en 
l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a efectuar l’actuació 

Quan l’actuació l’ha d’executar 
de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

6 Efectuar les obres de construcció d'un 
gual d'accés, concedit mitjançant llicència 
municipal i que no s'adeqüin a les 
característiques de disseny i als materials 
utilitzables fixats, a les característiques de 
senyalització i construcció definides en 
aquesta Ordenança o a les condicions 
significades en la llicència.  

Quan es produeixen els 
fets 

La persistència en 
l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
retirar els elements que 
contravenen els preceptes 
d’aquest apartat 

Quan l’actuació l’ha d’executar 
de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

7 Efectuar obres de construcció de gual 
d'accés de vehicles sense haver obtingut 
llicència o er servir un rebaix de la vorera 
anteriorment existent sense obtenir el 
permís de gual 

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a sol·licitar la llicència 

La reirteració de l’incompliment 

8 L'accés de vehicles des de la via pública a 
un local o recinte sense haver obtingut 
llicència.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a sol·licitar la llicència 

La reirteració de l’incompliment 

9 Col·locació d'una placa no reglamentària 
per senyalitzar un accés a l'habitatge 
sense llicència municipal.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a sol·licitar la llicència 

La reirteració de l’incompliment 

10 Col·locació d'una placa per senyalitzar un 
accés a l'habitatge sense llicència 
municipal.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a sol·licitar la llicència 

La reirteració de l’incompliment 

 
d. Obres en general  
 
1 No realitzar les obres segons el projecte 

aprovat o les condicions establertes a la 
llicència, o que afectin altres serveis o 
instal·lacions municipals.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar les obres 
d’acord amb la llicència 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

2 Retard en l'execució d'obres respecte al 
calendari aprovat en la llicència 
municipal.  

Més d’1 mes i menys de 2 A partir de 2 mesos i abans de 
complir-se el 3er. 

A partir de 3 mesos 

3 Realització de les obres amb mesures de 
senyalització o protecció incorrectes o 
insuficients.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

4 Realització d'activitats o fer instal·lacions 
de forma defectuosa o que posin en perill 
els vianants, vehicles o altres 
instal·lacions.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

5 El retard en la correcció dels defectes 
observats en la realització d'obres una 
vegada finalitzat el termini concedit per 
reparar-los.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

6 No utilitzar les màquines o els equips 
indicats a la sol·licitud o llicència 
municipal.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

La reirteració de l’incompliment 
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7 Retard en la reposició de tapes de 
registres desaperagudes o deteriorades i 
altres elements.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

8 Compactació deficient de rases.  Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

9 Manca de reposició del paviment de les 
rases.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

10 
a 

Reposició provisional defectuosa.  Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

10 
b 

Reposició provisional perillosa   Quan es produeixen els fets 

11 Deixar obstacles de qualsevol tipus a la 
via pública.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la retirada dels obstacles 
l’ha d’executar de forma 
subsidiària l’Ajuntament 

12 No sol·licitar l'ajornament o la pròrroga 
de les ocupacions i obres.  

Quan es produeixen els 
fets 

Quan es sobrepassi 10 dies des la 
finalització de l’autorització 

Quan es sobrepassi 1 mes des la 
finalització de l’autorització 

13 Dificultar, obstaculitzar o interrompre la 
circulació de vehicles o de vianants.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la retirada dels obstacles 
l’ha d’executar de forma 
subsidiària l’Ajuntament 

14 Caiguda de materials a la via pública.   Quan es produeixen els fets Quan ocorreguts els fets no es 
disposin les mesures necessàries 
per a solucionar la situació 

15 Manca de la correcta senyalització dels 
obstacles a la via pública.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la senyalització necessària 
l’ha d’executar de forma 
subsidiària l’Ajuntament 

16 No habilitar pas de vianants d'acord amb 
els preceptes de l'Ordenança.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

17 No senyalitzar el pas de vianants d'acord 
amb els preceptes d'aquesta Ordenança.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a la senyalització 

Quan la senyalització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

18 No protegir suficientment el paviment de 
la via pública.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

 
d. Tancaments d'obra  
 
1 Tancament d'obra amb un tancat no 

estable o alineat o que presenti obertures 
que permeti l'accés a dins l'obra.  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

2 Tanca d'obra amb material no opac.  Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

 
e. Bastides  
 
1 Manca de baranes rígides de 90 cm 

d'altura mínima, barres intermèdies i 
plints o entornpeus de 15 cm d'altura 
mínima a partir del nivell del pis per 
evitar la caiguda de materials o eines.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

2 Bastida no assentada sobre bases sòlides, 
estables i anivellades.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

3 No col·locar visera protectora per sobre 
de la llinda d'accés dels edificis o entre la 
façana de l'edifici i la plataforma.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

4 Instal·lació deficient de visera protectora 
per sobre de la llinda d'accés dels edificis 
o de la protecció entre la façana de 
l'edifici i la plataforma.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

5 No recobrir la bastida amb malla 
mosquitera o xarxa opaca segons els 
treballs a efectuar.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

6 Cobertura deficient de bastida amb malla 
o xarxa opaca.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació
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7 Instal·lació de plataformes no fixades.   Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

8 Manca de mitjans segurs d'accés a 
bastides.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

9 Bastida no fixada o deficientment fixada 
a la façana o parament amb els suficients 
punts d'ancoratge per tal que quedi 
garantida la seva estabilitat.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

 
f. Ponts volats  
 
1 En la utilització de ponts volats, no 

instal·lar per protegir el pas de vianants 
una bastida amb visera de protecció que 
habiliti un pas per sota i no instal·lar 
elements necessaris per conduir els 
vianants per l'esmentat pas.  

 Quan es produeixen els fets  l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

2 Instal·lació deficient de bastida amb 
visera de protecció per sobre de la llinda 
d'accés dels edificis, folrat amb elements 
suficientment rígids i recobert amb lona 
opaca, plàstic o element similar per evitar 
la caiguda de materials de granulometria 
fina o líquids a la via pública o de la 
protecció entre la façana de l'edifici i la 
plataforma.  

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació

3 Deixar el pont volat penjant fora de les 
hores de treball.  

 Quan es produeixen els fets per 
primera vegada 

l’incompliment reiterat després 
d’haver-se-li comunicat la 
obligació de procedir a 
solucionar la situació 

 
g. Tubs de runes  
 
1 Abocar deficientment el material a través 

dels tubs (no abocar a un contenidor, no 
col·locar lona opaca, no mullar els 
materials periòdicament per evitar 
l'embrutiment de la via pública).  

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar la situació 

Quan la regularització l’ha 
d’executar de forma subsidiària 
l’Ajuntament 

2 Abocar el material a través dels tubs 
provocant molèsties o danys a persones, o 
mobiliari urbà públic o privat. 

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a solucionar la situació 

 
h. Contenidors  
 
1. 
a 

No retirar contenidors de la via pública 
els caps de setmana (dissabtes tarda i 
diumenges) o festius. 

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a solucionar la situació 

L’incompliment reiterat en 
l’obligació de retirar els 
contenidors 

1. 
b 

No retirar contenidors de la via pública 
els caps de setmana (dissabtes tarda i 
diumenges) o festius, així com en 
aquelles dates de festes commemoratives 
o tradicionals que l'Ajuntament 
comuniqui. 

 Quan es produeixen els fets l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a solucionar la situació 

2 No pintar ni senyalitzar correctament els 
contenidors. 

Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a pintar els contenidors 

L’incompliment reiterat en l’obli-
gació de pintar els contenidors 

3 Dipositar els contenidors sobre les 
voreres impedint el pas de vianants i el 
seu correcte ús. 

 
 
Quan es produeixen els 
fets 

l’incompliment després d’haver-
se-li comunicat la obligació de 
procedir a regularitzar l’empla-
çament dels contenidors 

L’incompliment reiterat en 
l’obligació de regularitzar l’em-
plaçament dels contenidors 

 
 
 
 
 
 
 
 


