ANUNCI NÚM. 8/2014
En compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/85 i 178.2. del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic a efectes de la seva executivitat,
que el text de l’Ordenança reguladora del trànsit de bestiar per les vies urbanes del municipi
del Pont de Bar, aprovat inicialment per acord del Ple del dia 21-01-2014, s’ha elevat de
forma automàtica a definitiu per haver finalitzat la seva exposició pública sense que s’hagi
presentat cap al·legació, ni reclamació ni suggeriment.
El seu text literal és el que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT DE BESTIAR PER LES VIES URBANES
DEL MUNICIPI DEL PONT DE BAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El trànsit de bestiar per les vies públiques dels nuclis urbans del municipi del Pont de Bar
genera evidents perjudicis per a la salubritat pública així com pel trànsit pacífic i segur de
persones i vehicles, tot provocant una important brutícia en els carrers d’aquests nuclis de
població, aspectes que també incideixen negativament en la necessària convivència
ciutadana.
Atès que en el municipi del Pont de Bar existeixen explotacions ramaderes i que en diverses
ocasions han sorgit problemes derivats de l’estada de bestiar a les vies urbanes dels nuclis
de població sense que cap persona responsable estigui present amb els animals en tot
moment, es fa necessari adoptar una regulació específica per evitar que aquest bestiar
romangui en les condicions descrites a les vies públiques dels nuclis de població del
municipi.
La present Ordenança s'aprova conforme als articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'exercici de la competència prevista en
l'article 25.2, lletres g i j, d'aquesta Llei.
El seu objectiu fonamental és harmonitzar l'exercici de les diferents activitats i usos presents
al territori minimitzant en la mesura del possible el seu impacte en la convivència veïnal, tot
amb concordança amb les previsions del Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, i d’acord també amb el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament General de Circulació.
Article 1. Objecte i finalitat
1. S'adopta la present Ordenança per a la regulació del trànsit de bestiar per les vies
urbanes del Municipi per salvaguardar la salubritat, les vies urbanes, la seva seguretat i
també l’ornament públic dels nuclis de població que integren el municipi.
Article 2. Definició

1. S'entén per trànsit de bestiar per les vies públiques urbanes, als efectes d'aquesta
Ordenança, el pas o trasllat de bestiar per si mateix, sense utilització de vehicle per al seu
transport, en grup o per unitats, sempre conduït o dirigit amb ajuda de persona o persones
encarregades de la seva custòdia, a través de vies urbanes d'aquest municipi.
Article 3. Regulació
1. Atenent a la definició de l'article 2, només es permet per les vies urbanes el trànsit
d'animals de tir, càrrega o cadira, ja siguin cap de bestiar aïllats o en ramat, quan no existeixi
un altre itinerari practicable per via pecuària i sempre que siguin conduïts i custodiats, com a
mínim, per una persona major de 18 anys que es faci responsable i que sigui capaç de
dominar-los en tot moment.
Qui condueixi el bestiar haurà de tenir en tot moment cura del compliment de les
prescripcions establertes a la normativa general de trànsit, circulació i seguretat vial que li
pugui afectar, i de les normes especials previstes a l’article 127 del Reial Decret 1428/2003,
de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació.
2. Aquest trànsit s'efectuarà per la via alternativa que tingui menor intensitat o afluència de
circulació de vehicles i de veïns i d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en la
matèria.
3. Resta prohibit que els animals anteriors puguin transitar en aquestes vies sense la
presència i custòdia de la persona responsable.
Igualment és prohibit que el bestiar romangui o faci estades en aquests carrers i vies o
espais públics si la seva presència no és deguda al seu necessari trasllat.
Article 4. Responsabilitat
1. En tot cas, la persona o persones que condueixin o titulars del bestiar seran directament
responsables de l’incompliment d’aquesta Ordenança i dels possibles danys o perjudicis
generats per l'activitat de trànsit, especialment en relació als passos per les carreteres i resta
de vies de comunicació que discorren pel terme municipal.
Article 5. Règim sancionador
1. Davant la infracció de les prohibicions i requisits per al trànsit de bestiar establertes per la
present Ordenança, l’Ajuntament podrà demanar el suport dels cossos policials en virtut del
conveni subscrit amb el Servei Català de Trànsit relatiu a l'assumpció per part de la
Generalitat de Catalunya (mossos d'esquadra) de la facultat de denúncia i sanció per
incompliment de normes de circulació en les vies urbanes del Pont de Bar.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions als seus preceptes, s'entendran automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i romandrà en vigor fins la seva modificació o derogació
expresses.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns, fent palesa que
en cas que es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, hom
haurà d'interposar recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de la jurisdicció
contenciosa administrativa (Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya) en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
present publicació.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
El Pont de Bar, 16 de maig de 2014
L’ALCALDE,
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