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Dimarts, 16 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilobí del Penedès

ANUNCI

Aprovada  definitivament  per  l'ajuntament  Ple,  en  sessió  celebrada  el  dia  3  de  febrer  de  2016,  la  modificació  de 
l'Ordenança municipal reguladora de les normes de protecció del paratge dels Pèlags, procedeix la seva publicació 
íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, de conformitat amb allò que disposen els articles 70.2 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, i el 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES NORMES DE PROTECCIÓ DEL PARATGE DELS PÈLAGS

El paratge dels Pèlags de Vilobí constitueix una fita de referència per als habitants de Vilobí del Penedès. Aquest indret  
del municipi uneix a la seva bellesa paisatgística el valor afegit de la seva biodiversitat, i aquestes característiques el 
converteixen  en  un  focus  d'atracció  de  visitants,  principalment  durant  el  període  estival.  És  per  aquesta  raó  que 
l'ajuntament de Vilobí del Penedès ha cregut adequat regular adequadament els usos i activitats permeses, de manera 
que permeti un ús responsable del paratge per tots els seus visitants.

TÍTOL I

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordenança regula els usos de caràcter recreatiu i d'oci en general que es poden desenvolupar en el paratge 
dels Pèlags, tant des d'una perspectiva de la conservació ambiental del paratge, com des del dret de gaudi de tots els  
ciutadans del medi ambient.

El compliment d'aquesta Ordenança és obligatori per als visitants i per a qualsevol persona o col·lectiu que d'alguna 
manera interfereixi en el la correcta conservació d'aquest paratge.

Article 2. Àmbit territorial.

A l'efecte d'aquesta Ordenança, s'entén per paratge dels Pèlags l'àmbit delimitat en l'Annex I d'aquesta Ordenança.

CAPÍTOL 2. NORMES GENERALS DE REGULACIÓ D'USOS I ACTIVITATS

Article 3. Usos generals.

Els ciutadans tenen dret a usar i gaudir del paratge dels Pèlags d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordenança.

Els usuaris del paratge han de complir les indicacions que, pel que fa la seva utilització, hi hagi en els senyals instal·lats  
en el  paratge, així com les indicacions dels agents responsables de la vigilància (Cos de Mossos d'Esquadra, Cos 
d'Agents Rurals i Policia Local, si n'hi hagués).

Article 4. Usos autoritzables.

A) Els usos subjectes a autorització prèvia seran els següents:

- Proves esportives compatibles amb els usos permesos.

- Qualsevol acció lúdica, recreativa, cultural, d'estudi o investigació, compatible amb els usos permesos, que signifiqui 
un aprofitament especial del paratge.

-  Acampada de grups d'esplai,  agrupaments escoltes,  escoles i  altres entitats de lleure infantil  i  juvenil  formalment 
constituïdes i inscrites en el Registre d'entitats jurídiques i de dret, de la Generalitat de Catalunya.

- La navegació amb embarcacions monoplaça o biplaça, amb impulsió per rem, sense vela ni motor, compatible amb la 
protecció de la biodiversitat.
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Aquest ús serà autoritzable sempre i quan compleixi les següents restriccions específiques:

- No interferir amb el període de nidificació de les aus. L'activitat no serà permesa de l'1 de març a l'1 d'agost.

- Restringir a un únic punt l'indret d'entrada i sortida de l'embarcació de l'aigua, que fixarà l'autorització de l'activitat. En 
qualsevol cas, no es podrà condicionar amb caràcter permanent o temporal, cap espai embarcador, ni permetre l'accés 
amb vehicle fins l'aigua.

- La navegació es restringirà en les zones d'aigües lliures i no podrà interferir amb el cinyell de vegetació helofítica ni  
amb possibles illes flotants de vegetació aquàtica.

-  No s'admetran activitats  col·lectives ni  proves esportives i  es restringirà  l'autorització  a la navegació d'una única 
embarcació simultàniament.

- La navegació nocturna, així com a les hores d'albada i crepuscular, no serà permesa per a no interferir amb àrees  
d'alimentació nocturna i dormidors d'aus.

- Es podran establir situacions transitòries en les quals la navegació quedi restringida a una àrea del Pèlag gran o, fins i  
tot, es denegui l'autorització per motiu de protecció de la biodiversitat.

B)  Queden  exclosos  de  l'obligació  de  sol·licitud  prèvia  d'autorització  els  concerts  organitzats  directament  per 
l'ajuntament de Vilobí del Penedès i/o la Comissió de festes de Vilobí del Penedès.

Article 5. Procediment.

Per als usos autoritzables,  s'haurà de presentar una sol·licitud davant l'ajuntament  de Vilobí  del  Penedès,  amb un 
antelació mínima de quinze dies a la data de celebració.

A la sol·licitud s'acompanyarà el contingut mínim següent:

- Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar.
- Nombre de persones que participen en l'activitat.
- Data i horari de l'activitat.
- Assegurança per danys al públic assistents i tercers.
- Si l'activitat es desenvolupa en terrenys de propietat privada (grafiats en color verd en l'Annex I d'aquesta Ordenança), 
caldrà presentar l'autorització escrita del propietari/propietària del terreny.

Article 6. Competència per a resoldre.

La competència per a resoldre l'expedient li correspondrà a l'alcaldia o òrgan en qui delegui, amb l'anàlisi prèvia dels 
informes corresponents dels serveis tècnics municipals.

L'autorització es lliurarà a l'interessat, si és el cas, previ dipòsit d'una fiança en la caixa municipal.

Les fiances a dipositar seran les següents:

- Proves esportives compatibles amb els usos permesos: 150,00 EUR.
- Acampada: 100,00 EUR.
- Activitats lúdiques i recreatives: 150,00 EUR.
- Resta d'activitats: 100,00 EUR.

Article 7. Termini màxim.

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de deu dies naturals abans de la celebració de l'activitat sol·licitada.

En cap cas es podran entendre estimades per silenci administratiu les sol·licituds i, en conseqüència, no es podran 
realitzar les activitats sense autorització expressa.

Article 8. Compliment.

Una vegada realitzada l'activitat,  els serveis tècnics municipals realitzaran una inspecció per comprovar l'estat de la 
zona  on  s'ha  realitzat  l'activitat.  En  el  cas  que  s'hagi  produït  cap  deteriorament  per  alguna  causa  imputable  al 
desenvolupament de l'activitat, la persona o persones responsables hauran de fer-se càrrec de les despeses produïdes 
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en la seva reparació, així com de les possibles indemnitzacions, en cas de no fer-ho, es procedirà a l'execució de la 
fiança.

Article 9. Usos i activitats prohibits.

Amb caràcter general, no estan permesos el següents usos i activitats en l'àmbit del paratge:

- L'accés amb vehicles de motor o ciclomotor fora de les vies habilitades a l'efecte, excepte els vehicles autoritzats per 
l'ajuntament de Vilobí del Penedès o altres administracions amb competències sobre el paratge dels Pèlags.

-  Fer  foc,  encendre  barbacoes  i  similars  o  utilitzar  utensilis  per  preparar  o  elaborar  aliments.  Utilitzar  elements 
pirotècnics.

- Abandonar burilles, cigarrets, restes de menjar, incloent-hi clofes de pipes, xiclets o qualsevol residu que signifiqui un 
deteriorament de l'estat natural del paratge. Els residus s'hauran de dipositar a les papereres i contenidors habilitats a 
l'efecte.

- Pescar.

- Caçar fora de les condicions que s'indiquen en l'annex II.

- Banyar-se en els pèlags.

- Navegar en els pèlags (excloent de la prohibició la navegació autoritzable descrita en l'article 4).

- Utilitzar sabons o detergents per a la higiene personal o la neteja d'objectes. Prohibit vessar qualsevol tipus de líquid.

-  Efectuar  abocaments  de  cap  tipus  (runes,  terres,  deixalles,...)  i  abandonar  objectes,  mobiliari,  electrodomèstics  i 
anàlegs.

- No es poden tallar, arrencar o recollir plantes, o causar desperfectes als arbustos, arbres o flora del paratge. Tampoc 
serà molestada la fauna del paratge.

- L'accés d'animals de companyia sense anar acompanyats dels seus propietaris, que seran els responsables de recollir 
les defecacions dels animals.

- L'acampada lliure i el càmping estan prohibits en tot el paratge.

- Queda prohibit el pícnic, excepte en les zones habilitades.

- L'accés al paratge amb taules, cadires o elements de mobiliari.

- Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats.

- Qualsevol altre ús no especificat que causi danys a la flora, fauna, mobiliari o correcta conservació de l'aigua del 
paratge.

- La utilització d'elements de reproducció sonora, que alterin la tranquil·litat del paratge i la resta de visitants.

TÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 10. Competència i règim

1.  Constitueixen  infraccions  administratives  les accions  o  omissions que contravinguin  les  normes contingudes  en 
aquesta Ordenança.

2.  Correspon  a  l'ajuntament  de  Vilobí  del  Penedès  la  potestat  d'instruir  els  expedients  i  sancionar  les  accions  o 
omissions contràries a allò que es disposa en aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències directes d'altres 
administracions, per altres possibles infraccions que es puguin cometre. La potestat sancionadora s'exercirà ajustant-se 
al procediment sancionador previst per les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, el que reguli la 
legislació de l'Estat. C
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3. La denúncia per les infraccions a aquesta Ordenança podrà ser realitzada per:

a) Qualsevol persona natural o jurídica.
b) Pels agents responsables de la vigilància del paratge, fent ús de les seves atribucions.

Article 11. Facultat inspectora.

1. Sense perjudici de la facultat inspectora que correspongui a altres administracions, d'acord amb la normativa sectorial 
aplicable, la facultat inspectora correspon a l'ajuntament de Vilobí del Penedès.

2. Aquesta funció inspectora haurà de ser exercida pels serveis tècnics municipals.

Article 12. Classificació de les infraccions i sancions.

Les infraccions administratives, en relació amb el contingut d'aquesta Ordenança, i d'acord amb la transcendència que 
tenen pel que fa a la seguretat de les persones i conservació del paratge i el grau de reversibilitat del dany produït, es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 13. Infraccions lleus.

Amb caràcter general es consideren infraccions lleus, d'acord amb la intensitat dels danys causats a equipaments o 
elements vegetals o estructurals del paratge o a la fauna del paratge, les següents, i sempre que la valoració dels danys 
causats al paratge no superi els 600 EUR:

a) L'incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions corresponents, i els danys causats no es puguin 
considerar com greus o molt greus.

b) La falsedat o incorrecció de les dades consignades en les sol·licituds d'autoritzacions, quan aquestes no deriven en 
infraccions que puguin considerar-se greus o molt greus.

c)  Abandonar  restes  de  menjar,  incloent-hi  clofes  de  pipes,  xiclets  o  qualsevol  residu  similar  que  signifiqui  una 
deterioració de l'estat natural del paratge.

d) Banyar-se en els pèlags.

e) Navegar en els pèlags.

f) Accedir amb animals de companyia que no vagin lligats amb corretja.

g) Practicar l'acampada lliure o el càmping.

h) Tallar, arrancar o recollir plantes, o causar desperfectes als arbustos, arbres o flora del paratge. Molestar la fauna del 
paratge.

i) Realitzar pícnic fora de la zona de les zones habilitades.

j) L'accés al paratge amb taules, cadires o elements de mobiliari.

k) La utilització d'elements de reproducció sonora que alterin la tranquil·litat del paratge i la resta de visitants.

l) Qualsevol altre ús no especificat que causi danys al mobiliari, a la flora, fauna o a la correcta conservació de l'aigua 
del paratge.

Article 14. Infraccions greus.

Es consideraran infraccions greus, d'acord amb la intensitat dels danys causats a equipaments, o elements vegetals o 
estructurals o a la fauna del paratge les següents, i sempre que la valoració dels danys causats al paratge no superi els  
2.999 EUR:

a) La reincidència en infraccions lleus, en els dos últims anys, així com les que concorrin amb altres lleus o hagin servit  
per a facilitar-les o encobrir-les.

b) Qualsevol infracció al que s'estableix en aquesta Ordenança o en les estipulacions contingudes en les autoritzacions, 
quan no estigui tipificada com a molt greu o lleu.
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c) Realitzar actes subjectes a autorització prèvia sense disposar de la mateixa.

d) Utilitzar sabons o detergents per a la higiene personal o la neteja d'objectes. Vessament de líquids.

e) Fer foc, encendre barbacoes i similars o utilitzar utensilis per preparar o cuinar aliments.

f) Utilitzar elements pirotècnics.

g) Abandonar burilles i cigarrets.

h) Efectuar abocaments de cap tipus (runes, terres,  deixalles,...)  i  abandonar  objectes, mobiliari,  electrodomèstics i 
anàlegs.

Article 15. Infraccions molt greus.

Es consideraran infraccions molts greus a les disposicions d'aquesta Ordenança d'acord amb la intensitat dels danys 
causats a equipaments o elements vegetals o estructurals del paratge o a la fauna del paratge, les següents:

a) Aquelles en què la valoració dels danys causats al paratge superi els 3.000 EUR.

b) La reincidència en infraccions greus, en els dos últims anys, així com les que concorrin amb altres lleus o hagin servit  
per a facilitar-les o encobrir-les.

c) Fer foc, encendre barbacoes i similars quan estigui declarada l'alerta 3 d'incendis forestals.

d) Pescar.

e) Caçar fora de les condicions que s'indiquen en l'annex II.

CAPÍTOL II. SANCIONS I POTESTAT SANCIONADORA.

Article 16. Import de les sancions.

Les infraccions als articles d'aquesta Ordenança seran sancionades amb les quantitats següents:

a) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa fins 3.000 EUR.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa fins 1.500 EUR.
c) Les infraccions lleus amb multa fins 750 EUR. Amb un mínim de 50 EUR.

Article 17. Òrgan competent i procediment.

1. L'alcalde, o regidor en qui delegui, serà l'òrgan competent per a la imposició de les sancions previstes en aquesta 
Ordenança.

2. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats d'acord amb aquesta Ordenança es realitzarà mitjançant la 
instrucció de l'expedient sancionador corresponent, segons el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 18. Graduació de les sancions.

Regles per a la graduació de les sancions:

Les sancions es graduaran tenint en compte les circumstàncies del responsable, el grau de culpa, reiteració, participació 
i el benefici obtingut, el grau de dany causat al medi ambient o del perill en què s'hagi posat la salut de les persones.

Es podrà tenir en compte com a circumstància atenuant o agreujant la disposició dels que hagin comès la infracció a fi 
de reparar danys causats.

Article 19. Reposició dels danys causats.

1.  Sense  perjudici  de  la  sanció  penal  o  administrativa  que  s'imposi,  els  infractors  estan  obligats  a  la  reposició  o 
restauració de les coses a l'estat anterior a la infracció comesa, en la forma i les condicions establertes per l'òrgan 
sancionador. C
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2. La prescripció d'infraccions i sancions no afecta a l'obligació de restaurar les coses a l'estat primitiu ni d'indemnitzar 
pels danys i perjudicis causats.

Article 20. Benefici econòmic.

En cap cas, el muntant econòmic de la sanció serà inferior al benefici il·lícit obtingut per l'infractor i es podran superar els 
límits de la multa previstos en aquesta Ordenança si  el benefici  econòmic és superior a aquesta.  La valoració del 
benefici il·lícit es farà d'acord amb els valors i preus de mercat.

Article 21. Destinació de la recaptació de les sancions.

La recaptació  de les sancions es destinarà íntegrament a  realitzar actuacions de manteniment  i  conservació en el  
paratge dels Pèlags.

CAPÍTOL III. PRESCRIPCIÓ.

Article 22. Prescripció.

1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i  
les imposades per faltes lleus a l'any.

3. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què es cometi la infracció, o des que 
l'ajuntament sigui coneixedor de la comissió de la infracció.

4. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador i el 
termini de prescripció es reprendrà si l'expedient sancionador està paralitzat més d'un mes per causa no imputable al 
presumpte responsable.

Article 23. Interpretació.

Els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i aplicació de la present Ordenança, seran resolts pel regidor de 
medi ambient previ informe tècnic, la decisió del qual serà recurrible davant els Tribunals de Justícia.

Disposició addicional.

L'ajuntament podrà dictar les instruccions o els aclariments en el cas de dubte sobre la interpretació d'aquestes normes 
de protecció.

Disposició final.

1. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. La seva vigència serà indefinida fins que l'ajuntament, d'ofici o a instància de part, consideri oportú modificar-
la o revisar-la

2. La promulgació de normes amb rang superior al de la present Ordenança, que afectin matèries en ella regulades, 
determinarà l'aplicació automàtica de dites normes i quedarà sense efecte el que determina l'Ordenança.

Continua en la pàgina següent
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ANNEX I

ANNEX II
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CALENDARI DE LA TEMPORADA EN QUÈ ÉS PERMESA LA CAÇA

El calendari  de caça en el  paratge dels Pèlags serà aquell  que determini  anualment el  Departament  d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la temporada de caça a Catalunya.

No es duran a terme activitats de caça durant la mitja veda.

CONDICIONS COMUNES PER A LA PRÀCTICA DE LA CAÇA

• Si és previst  efectuar una batuda en el  paratge dels Pèlags, la Societat  de caçadors de Vallformosa notificarà a 
l'ajuntament, amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació, els dies i hores en què es durà a terme, per tal que pugui ser 
publicat en la pàgina web municipal.

• Es vetllarà en tot moment per la seguretat de les persones usuàries del paratge.

• Si és previst el tall puntual d'algun camí, es sol·licitarà la preceptiva autorització municipal.

• La Societat de Caçadors de Vallformosa senyalitzarà, a càrrec seu, els terrenys compresos dins el paratge dels Pèlags 
on està prohibida la caça.

Vilobí del Penedès, 5 de febrer de 2016
L'alcalde, Francesc Xavier Edo Vargas
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