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ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA 
CONVIVENCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE PETRA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és el de preservar l’espai públic com a lloc de 

convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de 
lliure circulació, d'oci, de trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la 
pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Petra.  
 

Fidel al model de societat petrera, l’Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a 
les noves situacions i circumstancies que poden afectar o alterar la convivència i que, igualment que 
a qualsevol altra poble o ciutat, s'estan produint darrerament a Petra, en un món cada vegada més 
globalitzat. intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions i 
circumstancies, basant-se, d' una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se 
lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d'altra banda, també, en 
la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions 
adequades. I, tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d'aquests objectius, no n'hi ha 
prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions 
també és necessària, sinó que cal, també, que l’Ajuntament dugui a terme les corresponents activitats 
de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors de convivència i el civisme a la 
ciutat i per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, 
doncs, i com no podria ser d'una altra manera, l’Ajuntament ha de ser el primer en donar compliment 
a l'Ordenança.  

El fonament jurídic de l’Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l’any 
1978, sobretot des de la perspectiva de la garantia de l’autonomia municipal.  

 
El Títol I estableix les normes de conducta a l’espai públic, les infraccions, sancions i 

intervencions especifiques corresponents a cadascuna. Incorpora, en els seus diferents capítols, una 
estructura homogènia: En primer lloc, es defineixen els fonaments generals o les finalitats que es 
persegueixen amb cada regulació; a continuació s'estableixen les normes de conducta que s'han de 
respectar en cada cas i les sancions que corresponen a cadascuna i, finalment, en molts casos, es 
preveuen les intervencions especifiques que poden activar-se en les diferents circumstancies.  

 
Aquest Títol II  es refereix en capítols, referits, respectivament, a  la degradació visual de 

l’entorn urbà (tant per grafits, pintades i altres expressions gràfiques com per pancartes, cartells i 
fullets),  l’ús inadequat de jocs a l’espai públic, altres conductes a l’espai públic, la realització de 
necessitats fisiològiques, el consum de begudes alcohòliques, el comerç ambulant no autoritzat, les 
activitats i prestació de serveis no autoritzats, l’ús impropi de l’espai públic, les actituds vandàliques 
en l’ús del mobiliari urbà, el deteriorament de l’espai urbà i les altres conductes que pertorben la 
convivència ciutadana (zones naturals i espais verds, contaminació acústica i altres).  

 
El Títol III  té per objecte les disposicions comunes relatives al regim sancionador i altres 

mesures d'aplicació. Es divideix en capítols: disposicions generals, regim sancionador, reparació de 
danys, mesures de policia administrativa i de policia administrativa directa, mesures provisionals i 
mesures d'execució forçosa.  
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Finalment. l’Ordenança es tanca amb una sèrie de disposicions transitòries finals, entre 
les previsions de les quals destaca la difusió de l'Ordenança, i l’edició d'una guia sobre la 
convivència i el civisme, que reculli les principals previsions de la normativa vigent en la matèria i 
les corresponents recomanacions i consells d'actuació. A més, per tal de garantir la seva adequació 
constant als nous possibles fenòmens i problemàtiques que es vagin plantejant en la realitat, es 
preveu que L’Ordenança sigui revisada cada dos anys. En darrer terme, es contemplen normes sobre 
el desenvolupament i compliment de l'Ordenança i la Carta de drets i deures dels ciutadans.  
 
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS  
 
CAPITOL  PRIMER: FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÁMBIT D’APLICACIÓ DE  
L’ORDENANÇA  
 
Article 1  
Finalitat de l'Ordenança  

 
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i 

civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 
d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents a 
Petra.  

El poble  és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva 
realització personal, política, social, amb les condicions ambientals optimes, la qual cosa comporta 
assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.  

2. Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme a l’espai 
públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en 
cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència 
ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en el 
seu cas, mesures específiques d'intervenció.  
 
Article 2  
Fonaments legals  
 

La Constitució assenyala en l'article 103.1 que l'Administració Pública ha de servir amb 
objectivitat als interessos generals. També el mateix text legal recull com drets dels ciutadans en els 
articles 43 i 45 el dret a la protecció de la salut i al gaudi d'un medi ambient adequat, devent per tant 
els poders públics vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals per a protegir i 
millorar la qualitat de vida així com facilitar l'adequada utilització de l'oci.  

Els articles 4 i 84 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, que faculta als 
Ajuntaments per a intervenir l'activitat dels ciutadans a través de l'emissió d'ordenances en l'exercici 
de la potestat reglamentària.  
En l'article 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals s'estableix que els Ajuntaments 
poden intervenir en les activitats dels seus administrats en l'exercici de la funció de policia quan 
existís pertorbació o perill de pertorbació greu de la tranquil·litat, salubritat o moralitat ciutadana, 
amb la finalitat de restablir-los o conservar-los.  

Quant a la potestat d'establir infraccions i sancions mitjançant Ordenança Municipal, 
existeix habilitació legal expressa recollida en el títol XI de la Llei 57/2003 per a la Modernització 
del Govern Local, l'article del qual 139 diu que «per a l'adequada ordenació de les relacions de 
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convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i 
espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa sectorial específica, establir els tipus 
d'infraccions i imposar sancions per d'incompliment de deures, prohibicions o limitacions...». 

  L'ordenança incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans als pobles.  
 
Article 3  
Àmbit d'aplicaci6 objectiva  

 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Petra.  
2. Particularment, l’Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics del poble, com ara 

els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, els passeigs,  els parcs, jardins i altres espais 
o zones verdes o forestals, els ponts, els aparcaments, les fonts, els edificis públics i els altres espais 
destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, 
el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.  

3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, 
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d'una 
administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com 
ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades d'autobusos, de ferrocarril, d' autocar, les 
tanques, els senyals de trànsit, els contenidors. i tots els altres elements de naturalesa similar. Quan 
sigui el cas, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els titulars deis 
esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi de dotar de la cobertura 
jurídica necessària a la intervenció municipal.  

4. L'Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns 
de titularitat privada quan s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar 
negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en els 
apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d'un adequat manteniment dels mateixos per part dels 
seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar 
igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l'espai públic. 
 
Article 4  
Àmbit d’aplicació subjectiva  

 
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són al poble de Petra, sigui quina 

sigui la seva situació jurídica administrativa concreta.  
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat. En els 

supòsits en que així es prevegi expressament, els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o 
guardadores, també podran ser considerats responsables de les infractors comeses pels menors quan 
concorri, per part d'aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

3. Així mateix, en els supòsits en que així es prevegi de manera expressa a L’Ordenança, 
aquesta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics .  

 
CAPITOL SEGON: PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVENCIA CIUTADANA  I 
CIVISME: DRETS I DEURES  
 
Article 5  
Principi de llibertat individual  

 
Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportar-se 
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lliurement als espais públics de la ciutat i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret 
s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres 
persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la convivència.  
 
Article 6  
Deures generals de convivència i de civisme  

 
1. Sens perjudici d'altres deures que es puguin derivar d'aquesta o altres Ordenances 

municipals i de la resta de L’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són al poble, sigui 
quin sigui el títol o les circumstancies en que ho facin o la situació jurídica administrativa en que es 
trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost 
basic de convivència  

2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, 
ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció. Hom s’abstindrà particularment de 
realitzar practiques abusives, arbitraries o discriminatòries o que comportin violència física o coacció 
moral o psicològica o d'altra mena.  

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració 
i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstancies personals, socials o de 
qualsevol altra índole, més ho necessitin.  

4. Tothom té l’obligació d'utilitzar correctament els espais públics del poble i els serveis, 
les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, d'acord amb la seva 
pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d' 
usar-los i de gaudir-ne.  

5. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions, 
vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 
produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones.  

6. Totes les persones que es trobin a Petra tenen el deure de col·laborar amb les autoritats 
municipals o els seus agents en l’eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la 
convivència ciutadana.  
 
CAPITOL TERCER:  MESURES  PER  FOMENTAR  LA  CONVIVENCIA  
 
Article 7  
Foment de la convivència ciutadana i del civisme  

 
1. L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que 

siguin necessàries a fi d'aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són a la ciutat 
s’adeqüin als estendards mínims de convivència amb l'objectiu de garantir el civisme i de millorar en 
conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic.  

2. Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguin acordar, 
l’Ajuntament:  

 
a) Dura a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin 

necessàries, amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per 
arribar a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i 
fomentar la convivència i de respectar els drets dels altres i de l’espai públic mateix.   

b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, 
fomentar els acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte, 
l'Ajuntament realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin generar-se 
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pels usos diversos en un mateix espai públic.  
c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme 

consistents en la realització de campanyes divulgatives, informatives o documentals; 
en la celebració de conferencies i taules rodones; i en totes les altres iniciatives que es 
considerin convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la 
convivència i el civisme a Petra.  

d) Estimularà el comportament solidari deis ciutadans i les ciutadanes als 
espais públics per tal que prestin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o 
orientar-se, que hagin patit accidents, o que es trobin en circumstancies similars. Es 
fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que el poble sigui 
més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més ho necessitin.  

e) Impulsarà la subscripció d'acords de col·laboració amb entitats i 
associacions ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de 
qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus membres llur col·laboració 
activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme 
al poble, així com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes 
bàsiques.  

 
3. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s'impulsin o es realitzin 

des de L’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme al poble, i sempre que 
es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les 
esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstancies lingüístiques, culturals, 
socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagin destinades a fi que 
puguin comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de convivència i 
civisme.  
 
Article 8 
Voluntariat i associacionisme  

 
1. L' Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a aquelles 

persones o entitats o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les 
iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència al poble.  

2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions i 
entitats ciutadanes que pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència, 
coneixements o altres circumstancies, més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme.  
 
Article 9 
Accions de suport a les persones afectades per actes contraris a la convivència  

 
1. L' Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contraries a la convivència i el 
civisme, informant-los dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos.  

2. Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l'Ajuntament, si s'escau, 
es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes 
obertes en els jutjats i tribunals.  
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Article 10  
Col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la convivència i el civisme  

 
L' Ajuntament promourà la col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la 

convivència i el civisme al poble de Petra.  
 
CAPITOL QUART: ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS.  
 
Article 11 
Organització i autorització d’actes públics  

 
1. Els organitzadors d' actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de 

les persones i els béns. A aquests afectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i 
d'autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l’òrgan competent. Quan les circumstancies ho 
aconsellin, l' Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una 
pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar.  

2. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de col·laboració, cor 
responsabilitat i confiança amb L’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els espais públics 
utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant obligats, 
en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.  

3. L' Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'esdeveniments festius, 
musicals, culturals, esportius o d'índole similar en els espais públics on es pretenguin realitzar quan, 
per les previsions del públic assistent, les característiques de l'espai públic o altres circumstancies 
degudament acreditades i motivades a l’expedient, els esmentats esdeveniments puguin posar en 
perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, 
l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte.  
Llicència per a la celebració d’esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o d’índole similar 
als espais públics. 

4. Les sol·licituds de llicència seran tramitades d’acord amb la legislació de procediment 
comú. En concret, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud acompanyada d’una memòria 
descriptiva on es detalli l’emplaçament, la superfície que desitja ocupar i el tipus d’activitat a 
desenvolupar. El termini de tramitació de la llicència serà de dos mesos. En cas que l'Ajuntament no 
resolgui expressament la sol·licitud de llicència aquesta s'entendrà desestimada a tots els efectes. La 
llicència tindrà una durada màxima d’un any i la renovació de la mateixa no serà automàtica sinó que 
serà a instància de l’interessat. 
 
 
TITOL II:  NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI  PÚBL1C, INFRACCIONS,  SANCIONS 
I INTERVENCIONS  ESPECÍFIQUES  
 
CAPITOL PRIMER: DEGRADACIÓ VISUAL DE  L' ENTORN URBÀ  
 
Article 12  
Fonaments de la regulaci6  

 
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge 

urbà del poble que és indissociable del deure correlatiu de mantenir-lo en condicions de neteja, 
polidesa i ornat  
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2. Sens perjudici d'altres infraccions, els grafits, les pintades i d'altres conductes 
d'embrutiment i enlletgiment no només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur 
deteriorament sinó que principalment provoquen una degradació visual de L’entorn, tot afectant la 
qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.  

3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l’entorn troba el seu fonament en 
l’evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, 
incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.  
 
Secció 1: Grafits, pintades i altres expressions gràfiques  
 
Article 13 
Normes de conducta  

 
1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 

grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la 
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o l’exterior d'equipaments, 
infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, 
equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d'elements descrits a 
L’article 3 d'aquesta Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb 
autorització del propietari o amb autorització municipal.  

2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera 
visible o permanent en la via pública, serà necessària, també, l' autorització expressa de 
l'Ajuntament.  

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o 
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, 
conductes de degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es 
produeixen les conductes descrites en l'apartat primer d'aquest article, els seus organitzadors ho 
hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.  

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o tutors o 
tutores, o guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses 
pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti dol culpa o 
negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

 
Article 14 
Regim de Sancions  

 
1) La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la consideració 

d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 750 EUR, llevat que el fet constitueixi una 
infracció més greu.  

2) Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 750,01 a 
1.500 EUR, les pintades o els grafits que es realitzin:  

a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, 
en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i 
els altres elemen15 instal·lats als espais públics.  

b) En els elements deis pares i jardins públics.  
c) En les façanes deis immobles confrontats, públics o privats, llevat que 

l’extensió de la pintada o el grafit sigui quasi inapreciable.  
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d) En els senyals de transit o d'identificació viaria, o de qualsevol element 
del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de 
funcionalitat de l' element.  

3) Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 
1.500,01 a 3.000 EUR, quan s'atempti especialment a l’espai urbà per realitzar-se sobre monuments o 
edificis catalogats o protegits. 

 
Article 15 
Intervencions específiques  

 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l' autoritat retiraran i 

intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.  
2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos 

possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l' autoritat comminaran 
personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la 
imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.  

3. L' Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents. L' Ajuntament es rescabalarà de les despeses que comportí la neteja o 
reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions escaients.  

4. Tractant-se les persones infractores de menors, es faran els tràmits adients i necessaris 
per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstancies previstes en L’apartat 4 de L’article 
17.  

5. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista 
en L’article 626 del Codi Penal, els agents de l' autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat 
judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador.  
 
Secció 2. Pancartes, cartells i fullets  
 
Article 16  
Normes de conducta  

 
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats 

qualsevol altra forma de publicitat, anunci propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs 
expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i 
pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge i el 
mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l' Ajuntament.  

2. Igualment, caldrà autorització expressa de L’Ajuntament, a més de la del titular del bé 
afectat, quan el cartell o la pancarta s'instal·1i en un bé privat si vola sobre l’espai públic, excloses 
les pancartes a balcons i altres obertures.  

3. Els titulars de L’autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i 
de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donin els serveis 
municipals.  

4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars.  

5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior deis vidres des vehicles, així 
com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material 
similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits a l'article 3 d' aquesta 
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Ordenança,  
6. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del 

missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors 
materials del fet.  
 
Article 17  
Regim de Sancions  

 
1. Tret que els fets constitueixin una infracció més greu, els fets descrits en l’article 

anterior seran constitutius d'infracció lleu, i sancionats amb multa de 120 a 750 EUR.  
2. Tindran, no obstant, la consideració d'infraccions greus la col·locació de cartells, 

pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural, i en 
general, en tots aquells elements que, situats a l’espai públic, estiguin destinats a prestar serveis 
específics a la ciutadania, en aquests casos, la infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 
EUR.  

3. Quan les infraccions precedents es realitzin sobre monuments o edificis catalogats o 
protegits, tindran la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 
EUR. Tindrà la mateixa consideració i serà el mateix import de la multa quan la col·locació de 
cartells, pancartes o adhesius es faci en senyals de transit que impossibiliti una correcta visió per part 
dels conductors i/o vianants.  
 
Article 18 
Intervencions específiques  

 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de L’autoritat retiraran i 

intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.  
2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a retirar 

el material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de les sancions que 
correspongui imposar per la infracció comesa.  

3. L' Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de 
propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents.  
 
CAPITOL SEGON: ÚS INAUEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS  
Article 19  
Fonaments de la regulació  

 
l. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de 

les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu 
exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, 
respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en 
qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.  

2. La practica de jocs de pilota, monopatí similars a l'espai públic esta sotmesa al principi 
general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no 
comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.  
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Article 20  
Normes de conducta  

 
1. Es prohibeix la practica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i 

espontànies que pertorbin els legítims drets deis veïns i veïnes o dels altres usuaris de l'espai públic.  
2. És especialment prohibida la practica de jocs amb instruments o d'altres objectes que 

puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai públic, així com la integritat dels 
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.  
                     3. Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, elements per a d’accessibilitat 
de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà, 
per a les acrobàcies amb patins i monopatins.  
 
Article 21 
Regim de Sancions  

 
1. L’ incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada 

infracció lleu i sancionada amb multa de fins a 750 EUR, tret que el fet constitueixi una infracció 
més greu.  

2. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 
750,01 a 1.500 EUR:  

a) La practica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de 
les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o monopatins 
per voreres o llocs destinats a vianants.  

b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectòniques o del 
mobiliari urbà per a la practica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill 
de deteriorament.  

 
Article 22 
Intervencions específiques  

 
1. Tractant-se de la infracció consistent en la practica de jocs a l'espai públic, els agents 

de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.  
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l' apartat segon de l' article 

anterior, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similar amb el qual s'hagi 
produït la conducta.  
 
CAPITOL TERCER: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES  
 
Article 23 
Fonaments de la regulació  

 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 

pública i la salubritat el respecte al medi ambient la protecció dels menors, el dret al descans i 
tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat  l'ordenada 
utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública a més d’altres béns com ara la 
competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores 
i usuaris o usuàries.  
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Article 24  
Normes de conducta  

 
1. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan:  

a) Pugui causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i als 
  veïns.  

b) Es faci en envasos de vidre o de llauna. 
 La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte en els supòsits en que el 
consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per 
a aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l'oportuna 
autorització que les autoritats competents poden atorgar, en casos puntuals.  

2. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit a l'apartat 1 
d'aquest article quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes, l’esmentada 
alteració es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:  

a) Quan per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es 
pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l'aglomeració.  

b) Quan com a resultat de l'acció del consum, es pugui deteriorar la 
tranquil·litat de l'entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.  

c) Quan el consum s'exterioritzi de forma denigrant per als vianants o la 
resta d'usuaris dels espais públics.  

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de 
menors o la presencia d'infants i adolescents.  

3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, 
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes, es realitzen 
les conductes esmentades, els seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de 
l'autoritat.  

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o 
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre 
que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

5. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el 
seu cas, en les papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la via 
pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o qualsevol altre objecte.  
 
Article 25 
Regim de sancions  

1. La realització de les conductes descrites a l' apartat segon de l'article precedent serà 
constitutiva d'una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de 60 EUR, tret que els fets siguin 
constitutius d'una infracció més greu.  

2. La realització de la conducta descrita en l'apartat 5 de l'article precedent serà 
constitutiva d'infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 500 EUR, tret que el fet constitueixi 
una infracció més greu.  

3. Constitueix infracció greu, que se sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 EUR, la 
conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l'apartat 2 de l'article precedent.  
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Article 26 
Intervencions especifiques  

 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 

intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, 
així com els materials o els mitjans emprats,  les begudes alcohòliques i els aliments intervinguts 
podran ser destruïts immediatament per raons higienico-sanitaries.  

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es practicaran les diligencies 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstancies previstes en l’apartat 4 
de l'article 32, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia.  

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als 
ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones en 
estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.  
 
 
CAPITOL QUART: ÚS IMPROPI DE L' ESPAI PÚBLIC 
  
Article 27 
Fonaments de La regulació 

 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i 

ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si s'escau  de la salvaguarda de la salubritat, la 
protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.  
 
Article 28 
Normes de conducta  

 
1. Resta prohibit fer un ús impropi des espais públics i els seus elements, de manera que 

impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris.  
2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:  

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació 
estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs 
concrets. No és permès tampoc dormir de dia o de nit en aquests espais.  

b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals 
estan destinats.  

c) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars.  
d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.  

 
Article 29 
Regim de sancions  

 
La realització de les conductes descrites a l'article precedent és constitutiva d'infracció 

lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 500 EUR.  
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Article 30  
Intervencions específiques  

 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 

intervindran cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats.  
2. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de 

l'autoritat informaran des llocs municipals habilitats per a l' estacionament d' aquests vehicles.  
3. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de 

vehicle, descrita a l'apartat  a) de l'article 36.2 de la present Ordenança, i la persona infractora no 
acrediti la residencia legal en territori espanyol, l'agent denunciant fixarà provisionalment la quantia 
de la multa i, de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu 
cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal  
 
 
CAPITOL CINQUÈ: ACTITUTS VANDÁLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ. 
DETERIORAMENT DE L'ESPAI URBÀ  
 
Article 31 
Fonaments de la regulació  

Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l'ús 
racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat física de 
les persones o el patrimoni municipal.  
 
Article 32 
Normes de conducta  

 
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari 

urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els 
béns.  

2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses deis espais 
públics o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions 
de la seguretat ciutadana. 

3. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes 
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es realitzen les 
esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de 
l'autoritat.  

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o 
tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre 
que, per la seva part, consti dol culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  
 
Article 33  
Regim de sancions  

 
1. Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les 

conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció molt greu, i seran 
sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 EUR.  
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2. Sens perjudici de la legislació penal i local, els actes de deteriorament descrits a 
l'apartat 2 de l'article precedent són constitutius d'infracció greu, i se sancionaran amb multa de 
750,01 a 1.500 EUR.  
 
Article 34 
Intervencions específiques  

 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas, els agents de l'autoritat 

retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.  
 
 
TITOL III: DISPOSICIONS COMUNES SOBRE REGIM SANCIONADOR I ALTRES 
MESURES D’APLICACIÓ  
 
CAPITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 35  
Elements probatoris dels agents de l’autoritat  

 
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, 

els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a 
l'efecte, sens perjudici d'altres proves que puguin aportar els interessats.  

2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin 
d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats,  ja sigui en 
fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la 
denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocameres  
requerirà, si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord 
amb el principi de proporcionalitat.  

 
Article 36 
Responsabilitat per conductes contraries a l'Ordenança comeses per menors d’edat  
 

1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del 
nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els 
menors atendran principalment l’iteres superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i 
maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a 
que les seves opinions siguin tingudes en compte.  

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de 
l’Infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions 
pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatives, treballs per a la 
comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de 
manera motivada en funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la 
conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà 1'opinió dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores, que serà vinculant.  

3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables 
civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin 
d'ells.  

4. Així mateix, en aquells casos en que es prevegi expressament en aquesta Ordenança, 
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els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables directes i 
solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, 
culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  
 
CAPITOL SEGON. REGIM SANCIONADOR  
 
Article 37. 
Principis generals  

 
1.  Les sancions per infringir la present Ordenança s'imposaran conforme al Procediment 

regulat en la Llei 7/1985, de 7 d'abril, o la que legalment la pogués substituir. En el no contemplat 
per aquestes disposicions s'atendrà als principis que regulen la potestat sancionadora recollits en la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.  

2. Les infraccions administratives contra la present Ordenança es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus. Aquesta classificació s'estableix d'acord als criteris establerts en l'article 140.2 de 
la Llei 7/1985 de 7 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i introduït per la Llei 57/2003 de 
16 de Desembre, de modernització del Govern Local.  
 
Article 38. 
Graduació de les sancions  

 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació 

del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:  
a) La gravetat de la infracció.  
b) L’existència d'intencionalitat.  
c) La naturalesa dels perjudicis causats.  
d) La reincidència.  
e) La reiteració.  
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.  

 
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comes en el termini d'un any més d'una 

infracció d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona 
responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres 
procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.  

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de 
les normes infringides.  

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, 
siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en 
compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.  
 
Article 39  
Responsabilitat de les infraccions  

 
En el cas que, una vegada practicades les diligencies d'investigació oportunes adreçades a 

individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació 
dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà 
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solidaria.  
 

Article 40 
Concurrència de sancions  
 

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 
relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.  

2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l' apartat anterior, als 
responsables de dues o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les 
infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer 
supòsit, s’aplicarà el regim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de que 
es tracti.  
 
Article 41  
Destinació de les multes imposades  

 
L’import dels ingressos de l' Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà 

a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l'espai urbà com a lloc de 
trobada i convivència.  
 
Article 42  
Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en benefici de la comunitat  

 
1. L' Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació 

en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat.  
2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter individual 

o col·lectiu, substituiran les sancions pecuniàries en aquells casos en que així estigui previst en la 
present Ordenança. En cas de no assistència a les sessions formatives, procedirà imposar la 
corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.  

3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de 
treballs en benefici de la comunitat, seran adoptat es amb el consentiment previ de l'interessat com a 
alternatives a les sancions d'ordre pecuniari, llevat que la llei imposa’s el seu caràcter obligatori. En 
tot cas, tindran caràcter obligatori les mesures alternatives a la sanció previstes a l'article 44.2 
d'aquesta Ordenança.  

4. L' Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 
econòmica dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres 
reparacions equivalents en espècie consistents en l’assistència a sessions formatives, participació en 
activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ 
deis interessats, tret que la llei imposa’s el seu caràcter obligatori. En el cas que es produeixi aquesta 
substitució, l' Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la 
persona sancionada consisteixi precisament en la reparació del dany produït.  

5. Quan, d'acord amb allò que es preveu en aquesta Ordenança, s'adopti la mediació com 
a alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació tindran com a objecte, 
principalment, les mesures alternatives previstes en aquest article.  
 
Article 43 
Procediment sancionador  

 
1. 1. Quan es tracti d'infraccions lleus comeses per estrangers no residents que afectin la 
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convivència ciutadana en els termes d'aquesta Ordenança, i sempre que no existeixi un procediment 
específic en la legislació sectorial aplicable, la denúncia de l'agent de l'autoritat comportarà l'inici del 
procediment sancionador i serà notificada en l’acte a la persona denunciada. En aquesta denúncia hi 
constaran els fets, les corresponents infraccions i sancions, la identitat de l'instructor, l'autoritat 
sancionadora competent i la normà que li atribueix aquesta competència. També la denúncia indicarà 
que en el termini de dos dies, formuli, si s'escau, al·legacions i plantegi els mitjans de prova 
pertinents per a la seva defensa. Un cop transcorregut el termini de dos dies o practicada la prova 
corres ponent, l'instructor elevarà l'expedient a l’òrgan competent per resoldre en un termini màxim 
d'un dia i es notificarà a la persona infractora la sanció corresponent.  

2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per 
l'Administració de l'Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu 
caràcter, no siguin de competència municipal, l' Alcalde o l' Alcaldessa elevarà l'expedient a l’òrgan 
corresponent de l' Administració que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de 
conformitat amb la legislació sectorial aplicable.  
 
CAPITOL TERCER. REPARACIÓ DE DANYS 
 
Article 44 
Reparació de danys  

 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta 

Ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats, 
llevat que aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la comunitat. 

2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l' Administració 
municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi.  
 
DISPOSICIONS FINALS  
 
Primera  
Difusió de l'Ordenança  

Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l'Ajuntament en farà una edició 
especialment preparada per ser distribuïda a totes les vivendes del nostre poble. 
 
 
Segona 
Revisió de l'Ordenança  

Cada dos anys es procedirà a fer una revisió i actualització de les conductes i previsions 
contingudes en aquesta Ordenança per si fos necessari incorporar-hi alguna nova conducta o previsió 
addicional, o modificar o suprimir alguna de les existents. Per fer aquesta revisió es tindran 
especialment en compte, entre d'altres, els treballs realitzats i les conclusions adoptades per 
l'Observatori Permanent per a la Convivència  

 
 
Tercera 
Carta de drets i deures deis ciutadans  
 

L' Ajuntament recollirà, en una carta, els drets i deures de ciutadans i els donarà a 
conèixer al conjunt de la ciutadania i a les persones que són a Petra.  
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Quarta 
El Batle de l'Ajuntament de Petra, després d’aprovat per el ple de l’ajuntament, queda 

facultat per a dictar quantes instruccions resultin precises per a l'adequada interpretació i aplicació 
d'aquesta Ordenança. 
 
Cinquena 
Entrada en vigor 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:  
 
  Queden derogades totes les normes de la present Ordenança  en la mesura que siguin 
contraries al nou apartat (4) afegit a l’article 11, aixì com altres possibles normes contingudes en 
altres ordenances, en la mesura que siguin contraries al nou text abans esmentat. 
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