
“Article 146 Sancions i protecció de la legalitat ambiental 
 
1. Les infraccions administratives regulades per aquesta ordenança poden ser 
sancionades: 
 

a) Les lleus, amb multes de fins a 901,52 euros o 150.000.- pessetes. 
b) Les greus, amb multes d’entre 901,52 euros o 150.000.- pessetes i 6.010,12 euros 

o 1.000.000.- de pessetes. 
c) Les molt greus, amb multes d’entre 6.010,12 euros o 1.000.000.- de pessetes i 

90.151,82 euros o 15.000.000.- de pessetes. 
 
2. Si en una inspecció s’observessin deficiències o incompliments dels requisits i 
condicions de les llicències concedides, l’alcalde ordenarà la instrucció del 
corresponent expedient de protecció de la legalitat ambiental i requerirà el seu 
titular perquè les corregeixi. Aquest requeriment fixarà  el termini per corregir les 
deficiències, que no podrà excedir de 3 mesos, llevat de causes tècniques que ho 
justifiquin. Si del resultat de la inspecció es detecta un perill imminent per a les 
persones o el medi ambient, l’alcalde podrà ordenar la suspensió cautelar de 
l’activitat fins que desaparegui la causa del perill, conforme al que disposa el 
subsegüent article 147, així com qualsevol altra mesura cautelar adequada a la 
minorització del risc. Transcorregut l’anterior termini el personal tècnic municipal 
farà una nova inspecció i, si les deficiències no haguessin estat encara corregides 
es farà constar així a l’acta d’inspecció i, si escau, les causes a què obeeixi. 
L’alcalde, a la vista d’aquest informe, dictarà resolució concedint o no un segon 
termini improrrogable, que no excedirà els 3 mesos, per tal que el titular compleixi 
el requeriment. Esgotats els terminis anteriors sense que s’hagin corregit les 
deficiències, l’alcalde podrà ordenar la suspensió de l’activitat, o de les parts que 
constitueixin el focus del dany o de la molèstia, fins que el titular n’acrediti el 
compliment i així ho confirmi el resultat d’una nova inspecció municipal. 
 
3. Les actuacions previstes en el procediment de protecció de la legalitat ambiental 
ho seran sense perjudici de la possible incoació dels expedients sancionadors que 
corresponguin, d’acord amb la valoració feta per l’autoritat ambiental competent 
per raó de la matèria. 
 
4. Quan els serveis municipals detectin la realització d’activitats sense llicència o 
permís, quan aquests siguin preceptius d’acord amb aquesta ordenança, l’alcalde 
ordenarà la incoació d’un expedient de clausura, prèvia audiència amb la persona 
interessada, per tal de restablir l’ordre jurídic infringit. El procediment de clausura 
d’activitats exercides sense llicència o permís constarà d’una resolució requerint el 
titular de l’activitat per tal que  presenti aquells documents que puguin emparar la 
realització de l’activitat, l’atorgament d’un termini d’audiència de 10 dies, i d’una 
resolució final que decidirà respecte a la clausura o no de l’activitat. La incoació del 
procediment de clausura d’activitats exercides sense llicència o permís ho serà 
sense perjudici de la possible incoació dels expedients sancionadors que 
corresponguin. Quan els serveis municipals detectin la realització d’activitats sense 



disposar de la corresponent autorització ambiental compresa en l’annex I 
d’aquesta ordenança, s’aixecarà acta i es comunicarà a l’òrgan ambiental 
competent de l’administració de la Generalitat.” 

 


