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PREÀMBUL

Una societat no pot progressar sense una cultura cívica, un comportament respectuós,
generós i exigent a parts iguals, i per tal d’assolir i d’assegurar aquesta harmonia es dicta
aquesta norma que vol esdevenir el recull i actualització de les diferents normatives
d’aplicació en l’àmbit municipal que tenen a veure amb la relació entre les persones i en el
respecte al nostre entorn col·lectiu, aportant una eina que ha de permetre prevenir els
conflictes al mateix temps que n’aborda les conseqüències.
En definitiva, per tal de poder resoldre les situacions derivades dels conflictes cívics i per
prevenir-ne l’aparició de nous, l’Ordenança de Convivència Ciutadana es fixa els següents
objectius:
-Millorar la convivència.
-Fomentar la corresponsabilitat dels ciutadans, fent-los prendre consciència de la
importància de l’aportació personal de cadascú en un espai que compartim tots.
-Fixar un règim sancionador.
-Dotar de les eines necessàries a la vigilància local i a tota l’administració municipal per a
garantir una coordinació eficaç.
Tot plegat amb un únic horitzó; millorar la qualitat de vida de tots els veïns del municipi.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1.
Àmbit d’aplicació.
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Forallac.
Article 2
Objecte.
Aquesta ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència ciutadana
dels ciutadans a Forallac.
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TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I Principis bàsics de convivència ciutadana
Article 3
Convivència ciutadana.
1. El municipi és el marc de la convivència i de la iniciativa social.
2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte i la solidaritat. Aquests
principis han de presidir els comportaments de les persones, individualment o col·lectiva,
per tal de garantir l’exercici millor de la lliure iniciativa en tots els aspectes relacionats
amb la vida ciutadana.
3. L’Administració té la obligació de divulgar les normes i fer-les complir.
Article 4
Suport a les iniciatives de resolució dels conflictes ciutadans.
L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l’intercanvi de parers i a la resolució consensuada dels conflictes ciutadans, sense perjudici
del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui una resolució.
Article 5
Agents de l’autoritat municipal.
1. Els Agents de la vigilància local són agents de l’autoritat d’acord amb el marc jurídic
actual i les competències que els venen assignades per normativa estatal, autonòmica i
local. El seu àmbit competencial comprèn aquelles activitats que són pròpies de
l’administració local.
2. Els agents de l’autoritat s’adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i consideració
a què els obliga el seu caràcter de servei al ciutadà.
3. Els ciutadans s’adreçaran als agents de l’autoritat amb el màxim respecte i consideració
atenent a la seva condició d’agents de l’autoritat i el seu caràcter de servei ciutadà.
4. Les persones poden adreçar-se davant l’administració municipal en relació amb els actes
dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
5. Els Mossos d’Esquadra, en el marc de les seves competències, tenen caràcter d’autoritat
local en aquelles tasques que desenvolupen en el terme municipal de Forallac.
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TÍTOL II - RESPECTE DE L’ENTORN URBÀ
Capítol I Via pública i elements estructurals; edificis i instal·lacions de titularitat
municipal
Article 6
Pintades.
Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars no autoritzats sobre
qualsevol classe de béns queden prohibits.
Seran excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la llicència municipal prèvia i
l’autorització escrita del propietari de l’element sobre el qual es vol pintar.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l’Ajuntament en atenció a les circumstàncies
concurrents en cada cas, amb les condicions del punt anterior.
Article 7
Comportaments respecte a la via pública i als seus elements estructurals.
1. Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o
danys en la via pública i en els seus elements estructurals.
Article 8
Definició d’element estructural.
Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu contingut,
de l’ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu, i no excloent, es
consideren elements estructurals els següents:
a) Fanals.
b) Semàfors i elements complementaris.
c) Senyalització vertical i horitzontal de la via pública.
d) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilones, cadenes, tanques (mòbils
i fixes) i d’altres.
e) Tapes de registre, reixes d’embornals i reixes d’escocells.
f) Façanes i altres paraments.
Article 9
Prohibicions.
Resten prohibits, respecte a l’ús de la via pública i dels seus elements estructurals, a més
dels comportaments genèrics a què es refereix l’article 7, els següents:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d’aquests, o pujar-hi a
sobre.
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c) Desplaçar, manipular, instal·lar, modificar o retirar elements estructurals sense prèvia
llicència municipal.
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals.
e) Enganxar adhesius, cartells ornaments, rètols, indicacions, decoració i elements similars
en elements estructurals, sense haver obtingut la corresponent autorització de l’ajuntament.
En els casos en què s’hagi obtingut l’esmentada autorització, finalitzat el termini atorgat
s’hauran de retirar els elements autoritzats i deixar la via pública neta i lliure al pas el més
aviat possible.
f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació i d’altres elements
anàlegs.
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a aquestes
finalitats que provoquin molèsties als usuaris de l’espai, llevat de les que s’autoritzin per
l’Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional.
h) Consumir begudes, especialment en envàs de vidre i/o alcohòliques a la via pública, fora
dels espais reservats a tal fi quan puguin produir una pertorbació de la convivència que
afecti la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones.
Capítol II Mobiliari urbà.
Article 10
Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o
danys en els elements del mobiliari urbà.
Article 11
Definició de mobiliari urbà.
Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o ús públic que
serveixen d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives. A títol
enunciatiu, i no excloent, es considera mobiliari urbà el següent:
a) Papereres.
b) Fonts públiques.
c) Jocs infantils.
d) Jardineres.
e) Bancs.
f) Marquesines.
g) Suports publicitaris.
h) Contenidors.
i) Escultures i monuments.
j) Aparcament de bicicletes.
k) Elements de suport de jardineria.
l) Tanques, senyals i altra senyalització circulatòria, mòbils.
m) Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats.
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Article 12
Papereres.
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars hauran de
dipositar-se en les papereres instal·lades per a aquesta finalitat. No hi són permeses les
següents conductes:
a) Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres. En tot
cas, s’hi hauran de dipositar un cop apagades.
b) Dipositar en les papereres de la via pública bosses d’escombraries o caixes i paquets de
dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir.
c) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.
d) Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.
e) Llençar petards i qualsevol producte explosiu.
f) Tirar papers o escombraries fora de les papereres i/o embrutar la via pública de
qualsevol altre manera.
g) Tirar al terra qualsevol tipus de deixalles.
Article 13
Fonts públiques.
En les fonts públiques, i llocs anàlegs, no es permeten les següents conductes:
a) Rentar-hi animals, vehicles a motor o similars, llençar-hi qualsevol tipus de producte o
objecte, o enterbolir les aigües.
b) Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-la, o altres
actuacions semblants.
Article 14
Jocs i parcs infantils.
Els jocs i parcs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. No hi són permesos
tots aquells actes que suposin un mal ús o que hi generin embrutiment o danys, i en
particular:
a) L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar molèsties a altres nens.
b) L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyarlo.
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
d) Utilitzar els parcs i jocs infantils per part d’adolescents o adults incomplint les
limitacions assenyalades en els apartats anteriors.
Article 15
Jardineres, arbrat i arbustos.
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1. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres, els arbres, arbustos i els
elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s’haurà d’abstenir de
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.
2. No hi és permès sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits,
gravar o tallar l’escorça, buidar el contingut dels receptacles, abocar tota classe de líquids
encara que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus.
3. Els propietaris d’immobles i els seus veïns podran sol·licitar autorització per cultivar
flors i plantes d’ornamentació en les jardineres, que podrà ser concedida amb caràcter
totalment discrecional i, si escau, amb condicions per al seu manteniment.
4. Es prohibeix pujar als arbres, talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques,
fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça, abocar tota classe de líquids encara que no
siguin perjudicials a les proximitats de l’arbre o dels escocells.
5. Tirar escombraries o residus a les proximitats de l’arbre o dels escocells.
6. Es prohibeix clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les branques dels
arbres. Així mateix no es permet penjar-hi rètols ni altres elements publicitaris similars.
S’accepta el guarniment d’arbres amb motiu de festes tradicionals, sotmès a llicència
municipal i sempre que no s’hi ocasionin danys.
7. Es prohibeix jugar de manera que molesti els vianants o danyi la vegetació, mobiliari
urbà o qualsevol altre element auxiliar, així com jugar-hi allà on estigui expressament
indicat de no fer-ho.
8. És obligació dels propietaris de terres o habitatges amb jardí on hi hagi plantes o arbres
contigus a la via pública, procedir al seu manteniment, de manera que mai no ocupin
l’esmentada via, o comportin risc per als vianants que hi circulin.
L’incompliment de l’anterior obligació facultarà l’Ajuntament per requerir al propietari el
seu correcte manteniment i en cas de no atendre aquest requeriment a procedir a l’execució
subsidiària del treballs necessaris, per compte del propietari obligat.
Article 16
Prohibicions comunes.
Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles anteriors, són prohibicions
comunes, en relació amb el mobiliari urbà, les següents:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en qualsevol element urbà.
b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostreure el mobiliari urbà, pujarhi a sobre o enfilar-s’hi.
c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop o en qualsevol element urbà.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en el mobiliari urbà, llevat dels suports
publicitaris destinats a aquest efecte.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació i d’altres elements
anàlegs.
g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
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h) Desplaçar qualsevol tipus de contenidors del lloc designat pels Serveis Tècnics
corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.
Article 17
Danys en el domini públic o mobiliari urbà.
Els particulars que per frau o negligència causin danys en el domini públic o hi facin actes
d’ocupació seran sancionats d’acord amb la normativa vigent, sens perjudici d’ésser
obligats a reparar els danys i els perjudicis, i a restituir el que haguessin sostret. Les
responsabilitats que es determinin en aquest sentit són substanciades i executades per via
administrativa.

TÍTOL III - TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I. Responsabilitat general dels posseïdors
Article 18
Danys o molèsties tercers.
La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni
llur animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i als espais públics i al
medi natural en general, d'acord amb el que estableixi la legislació civil aplicable.
Article 19.
Col·laboració amb l'acció inspectora.
Les persones posseïdores d'animals han de permetre a les autoritats competents realitzar les
inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.
Capítol II. Responsabilitats pel que fa a la convivència
Article 20.
Animals en general.
L’Ajuntament de Forallac permetrà la tinença d’animals autoritzats sempre que es
compleixin i s’atenguin les condicions que es fixen en aquests articles:
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la
tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals.
En aquest sentit:
a) Els seus propietaris o posseïdors tindran cura que, ni sols ni en la seva presència,
molestin amb els lladrucs, cants, xisclets o sons als veïns o altres persones, especialment en
hores de descans, des de les 22 h a les 8 hores.
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b) Cal evitar deixar sols en patis, terrasses i balcons o a dins de la vivenda els gossos que
per la seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats,
encara que sigui en hores diürnes.
c) Els posseïdors d’animals han de d’adoptar mesures que impedeixen que les deposicions
i orines dels animals que estiguin en els balcons o terrasses, afectin als habitatges dels
veïns o a la via pública. Es prohibeix acumular deposicions d’animals domèstics en els
immobles.
d) Es prohibeix deixar gats sense vigilància en patis, terrasses, galeries i balcons o altres
espais oberts si no estan esterilitzats.
Article 21.
Gossos de vigilància i gossos potencialment perillosos:
1. Els propietaris de gossos de vigilància han de prendre les mesures adients perquè els
vianants no prenguin cap mal i perquè l’animal no pugui abandonar el recinte i atacar a qui
circuli per la via pública.
2. S’haurà de col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un gos vigilant el recinte.
3. Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir tots els
requisits establerts a la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Capítol III. Responsabilitats a la via pública
Article 22.
Activitats prohibides.
1. L'accés d'animals als parcs infantils.
2. Rentar els animals a la via pública o a les fonts.
3. Fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
4. Alimentar de manera general els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a la via
pública, parcs, solars o altres espais similars.
5. Passejar per les vies i els espais públics animals exòtics o salvatges.
Article 23.
Mètodes subjecció.
1. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d'anar lligats, amb
la corresponent corretja i collar.
2. L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho
estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús el
morrió quan ho aconsellin les circumstàncies i mentre aquestes durin.
Article 24.
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Deposicions d’animals domèstics.
1. Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos
i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i
especialment en els parcs infantils i zones d'esbarjo. En aquest sentit és necessari portar
sempre a disposició bosses per a aquesta finalitat.
2. El conductor de l'animal està obligat a retirar les deposicions de la via pública:
a) recollint-les mitjançant una bossa de plàstic impermeable i dipositar-ho tot seguit i
perfectament tancat en una paperera o contenidor de rebuig.
b) recollint-les mitjançant paper i, ben embolcallat, dipositar-ho en un contenidor de
rebuig.
3. Així mateix, es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo i
façanes d'edificis, havent de realitzar les seves necessitats en els embornals de la xarxa de
clavegueres, en la part inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres.

TÍTOL IV - RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR
Article 25
Concepte d’infracció.
1. Les accions i omissions que infringeixin allò que estableixen les presents ordenances
tenen la consideració d’infraccions administratives i com a tals seran sancionades.
2. L’Ajuntament, en ús de la potestat sancionadora establerta en la legislació vigent de
règim local, aplicarà el règim disciplinari i sancionador establert en aquest títol per tal de
garantir el compliment dels preceptes de la present ordenança.
3. Tindran la consideració d’infractors aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin
actes interdits o no permesos per la present ordenança o aquelles que no atenguessin les
obligacions i deures que en ella s’hi estableixen.
Article 26
Procediment sancionador.
1. La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de la
present ordenança s’ajustarà a allò que determina el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat o
normativa que el substitueixi.
2. En el cas de les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus, l’expedient
sancionador es podrà instruir pel procediment abreujat, sempre que es tracti d’una infracció
flagrant i els fets hagin estat recollits a l’acta corresponent o bé a la denúncia de l’autoritat
competent.
En aquest cas, un cop dictat l’acord d’iniciació, l’instructor, a la vista de les actuacions
practicades, formula proposta de resolució en la que s’han d’exposar els fets imputats a
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l’expedient, les infraccions que aquests puguin constituir, les sancions aplicables,
l’autoritat competent per resoldre i la normativa que li atorga la competència.
La proposta de resolució es notifica als interessats, juntament amb l’acord d’iniciació i la
indicació que es tracta d’un procediment abreujat, per tal que en el termini de 10 dies
puguin proposar les proves de les quals intentin valer-se i al·legar el que considerin
convenient en defensa dels seus drets o interessos.
Transcorregut el termini anterior i desprès de l’eventual pràctica de prova, l’instructor,
sense cap altre tràmit, eleva l’expedient a l’òrgan competent per resoldre.
Article 27
Són infraccions lleus:
1) Orinar, defecar o escupir en la via publica.
2) Fer esclatar petards o qualsevol producte explosiu en els elements estructurals de la via
pública o en el mobiliari urbà.
3) Realitzar pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars no autoritzats en qualsevol
classe de béns i quin import estimat de reparació sigui inferior a 750 €.
4) Sacsejar, arrencar, trencar, sostreure o pujar a sobre dels elements estructurals de la via
pública o en el mobiliari urbà.
5) Fer ús de jocs infantils situats a parcs o places públiques per part d’adults o persones
que no compleixen les condicions i requisits d’ús per edat, talla o similar i no estan
exercint la cura o acompanyament d’un infant.
6) Desplaçar, manipular, instal·lar o retirar els elements estructurals de la via pública o del
mobiliari urbà sense prèvia autorització municipal.
7) Encendre foc a prop dels elements estructurals de la via pública o del mobiliari urbà.
8) Enganxar cartells, adhesius, banderoles o pancartes en edificis o instal·lacions
públiques, elements estructurals, arbres, façanes o mobiliari urbà o en elements de singular
valor urbanístic, arquitectònic o històric sense autorització municipal.
9) Penjar pancartes sense autorització municipal o no retirar-les en el termini establert en
l’autorització municipal.
10) Dipositar en les papereres de la via pública bosses d’escombraries o caixes i paquets de
dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir.
11) Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les papereres i
contenidors.
12) Tirar a terra papers, escombraries o qualsevol altre tipus de residu.
13) Malmetre els arbres o plantes de la via pública o dels espais públics municipals.
14) Llençar i/o escampar per la via pública octavetes o materials similars.
15) Deixar sols en patis, terrasses i balcons gossos que per la seva especial condició o
caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats.
16) No adoptar mesures que impedeixin que les deposicions i orines dels animals,
especialment gats, que estiguin en els balcons o terrasses, afectin als habitatges dels veïns o
a la via pública.
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17) No col·locar en un lloc visible el rètol que adverteixi del perill d’existència d’un gos de
vigilància en un recinte.
18) Alimentar de manera general els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) en la via
pública, solars o altres espais similars fora de les zones establertes per l’Ajuntament a
aquests efectes.
19) No portar els gossos lligats amb la corresponent corretja i collar quan es trobin a la via
pública i als llocs i espais públics en general.
20) No posar el morrió als animals d’aquelles races als quals així ho exigeix l’ordenament
sectorial d’aplicació quan es trobin a la via pública i als llocs i espais públics en general.
21) Deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, a
qualsevol lloc destinat al transit de vianants i als llocs i espais públics en general.
22) Permetre que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes dels
edificis.
23) Acumular deposicions d’animals domèstics en els immobles.
Article 28
Són infraccions greus:
1) Realitzar pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars no autoritzats en qualsevol
classe de béns i quin import estimat de reparació sigui superior a 750,01 €.
2) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació i altres elements
anàlegs.
3) Fer un mal ús dels jocs i parcs infantils quan es generi embrutiment o danys.
4) Malmetre les plantes, arbres i flors dels espais enjardinats públics (parcs, jardineres,
escocells, etc).
5) Trencar alguna part dels jocs infantils o descalçar-los.
6) Obstaculitzar la realització d’inspeccions i no facilitar la documentació dels animals a
les autoritats competents per a realitzar inspeccions.
Article 29
Són infraccions molt greus:
1) El reiterat incompliment de faltes greus dues o més vegades en el termini d’un any.
Article 30
Quantia de les sancions.
L’autoritat competent imposarà les sancions en quantia proporcionada a la gravetat de la
infracció, dins dels següents marges:
a) les infraccions lleus es sancionen amb multes de 100,00 € fins a 750,00 €
b) les infraccions greus es sancionen amb multes de 750,01 € a 1.500,00 €
c) les infraccions molt greus es sancionen amb multes de 1.500,01 € a 3.000,00 €
Article 31
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Circumstàncies que graduen les sancions.
La imposició de les sancions haurà d’observar l’adequació deguda als fets i per això es
tindran en compte els criteris d’aplicació següents:
a) Existència d’intencionalitat
b) Naturalesa dels perjudicis ocasionats
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció tipificada
en aquesta ordenança
d) La transcendència social de la infracció
Article 32
Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata.
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament
voluntari de les sancions de multa, amb una reducció de la sanció d’un 50 % si el
pagament es fa efectiu després de la denúncia de la infracció i abans que es dicti
resolució sancionadora.
El pagament voluntari de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del
procediment amb les següents conseqüències:
a) La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció de multa.
b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas de que aquestes fossin formulades es
tindran per no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia
en que es realitzi el pagament, essent recurrible la sanció únicament davant de la
jurisdicció contenciosa-administrativa, sens perjudici de presentar els recursos
procedents.
Article 33
Danys i perjudicis i exigència de reparació.
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor que reposi la
situació alterada al seu estat originari i amb la indemnització pels danys i perjudicis
causats.
Article 34
Execució subsidiària.
1. L’execució subsidiària de l’obligació de reposició de la situació alterada al seu estat
originari per part de l’Ajuntament, amb càrrec a l’infractor, no serà en cap cas exonerant de
la sanció que pugui correspondre en virtut de la gravetat de la infracció.
2. Tant l’import dels costos de l’execució subsidiària com la pròpia sanció tenen caràcter
de dèbit administratiu i, en conseqüència, se’n pot exigir el pagament en via executiva, cas
que no s’atengués en el termini de pagament en període voluntari.
Article 35
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Mesures cautelars.
1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de
la infracció i impulsant les mesures exigides pels interessos generals.
Article 36
Prescripció i caducitat.
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i
les lleus, al cap de sis mesos.
Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s’hagués
comès.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les
imposades per faltes greus, al cap de dos anys; i les imposades per faltes lleus, al cap d’un
any.
Aquests terminis es començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que aquest
s’hagi resolt i notificat a l’interessat, es produirà la seva caducitat.
4. Els terminis de prescripció s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués
paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.

Disposició addicional primera
Aquesta ordenança s’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal o
autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar, si és
contradictòria amb el seu contingut.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions contingudes a ordenances, bans i reglaments
municipals d’aquest ajuntament que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb
les disposicions de la present ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts 15 dies hàbils, comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb el que disposen els article 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
Règim Local.

