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Diligència. Per a fer constar que el document adjunt en que hi figura el text de
l’Ordenança municipal de convivència i civisme de Pineda de Mar, que va del foli n. 1 al
n. 33 (ambdós inclosos), degudament segellats i rubricats, fou aprovada definitivament
per acord plenari de data 26 de gener de 2012, en execució d’acords del mateix òrgan
de dates 26 d’abril i 24 d’octubre de 2011, havent-se publicat íntegrament en el BOP de
data 20.02.2012, i apunt d’aquesta publicació en el DOGC n. 6079/2.3.2012.
En text d’aquesta ordenança s’ha inclòs la modificació aprovada definitivament per
resolució de l’alcaldia de data 12 de juny de 2013, en execució d’acord plenari de data
25 de març de 2013, el text íntegre de la modificació, ha estat publicat en el BOP de data
8.07.2013 i apunt d’aquesta publicació en el DOGC n. 6421/19.07.2013.
Pineda de Mar, 24 de juliol de 2013
El secretari general

Vist i conforme
L’alcalde,

-En acumulació de funcions RDGAL 24.04.2012-,

Juan Ignacio Soto Valle

Xavier Amor i Martín
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PREÀMBUL

A nivell local, concepte de seguretat pública ha experimentat durant els darrers anys una
important evolució, derivada de la pròpia evolució socioeconòmica dels municipis. Així, la
seguretat ha esdevingut un fenomen social, que es defineix i valora socialment, i que comporta
la demanda dels ciutadans d’una protecció global de la seva qualitat de vida, entesa com aquell
conjunt de circumstàncies personals i de l’entorn que determinen el benestar de les persones.

Una demanda emergent que, pel seu caràcter novedòs i subjectiu, en ocasions supera el marc
normatiu i disciplinari establert com a garant de la seguretat, i motiva la definició i posada en
marxa de nous instruments reguladors de la convivència cívica.

Conscients de que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba generalment en mancances
socioeducatives de les persones, les línies d’actuació prioritària a desenvolupar en un pla de
millora de la convivència cívica seran les orientades cap a la prevenció, la formació i la
reeducació. Com a complement d’aquest treball proactiu, però, es necessària també la definició
formal d’un marc normatiu i sancionador que permeti concretar i corregir de manera específica
aquells comportaments que pertorben la convivència ciutadana.

L’Ordenança municipal de convivència i civisme de Pineda de Mar neix com a resposta a una
necessitat, demanda i voluntat explícita de la ciutadania, que vol dotar-se de millors
instruments per garantir el dret a conviure dins els principis del respecte, la tolerància, la
seguretat, la salubritat i la sostenibilitat ambiental.

Amb aquesta visió, l’Ordenança regula els aspectes bàsics de la convivència cívica en espais
públics, en espais privats d’ús comunitari i en tot allò que pugui afectar al lliure gaudi dels
espais, activitats o drets propis de les persones.

Aquesta Ordenança s'estructura en 6 títols, 38 articles i un annex.

El Títol I, defineix les disposicions generals i principis d'actuació d'aquesta ordenança.

El Títol II estableix amb caràcter general el drets i deure que els ciutadans tenen en les seves
relacions amb la resta de la ciutadania i amb la pròpia administració.

El Títol III assenyala els principis bàsics que han de regir la convivència cívica, establint una
especial protecció sobre la integritat i dignitat de les persones, del medi natural i de la via
pública.
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El Títol IV regula diferents aspectes relacionats amb l’ús dels béns, espais i equipaments públics
d’ús comú per a tots els ciutadans.

El Títol V assenyala les conductes i activitats que s’han d’evitar en la convivència veïnal.

I, finalment, el Títol VI estableix el procediment sancionador al que estan subjectes les
infraccions a aquesta Ordenança.

L’Ordenança de convivència i civisme es dicta en virtut de les competències de policia conferides
per la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local (modificada per la Llei 57/2003), on es
preveu que els Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència
d’interès local, i de l'ús dels serveis, equipaments, infraestructures, installacions i espais
públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i
imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions.

Aquesta Ordenança té com objectiu principal garantir el dret a utilitzar i gaudir dels espais
destinats a l’ús i serveis públics en òptimes condicions per a la convivència ciutadana, i protegir
el dret a la seguretat, la tranquillitat, la tolerància, el respecte i la qualitat de vida en els
diferents entorns de relació social on es desenvolupa la vida diària.

L’Ordenança de civisme es dicta amb un triple valor. En primer lloc, com a norma on s’acoten
aquelles conductes que, socialment, es consideren un perjudici per a la convivència cívica. En
segon lloc, i per sobre de tot, l’Ordenança és el marc definidor d’una sèrie de valors (tolerància,
solidaritat, respecte) que s’han de promoure a través d’activitats educatives, preventives i de
foment de la convivència cívica. I, per últim, l’Ordenança haurà de ser també un instrument
disciplinari per corregir aquells comportaments extrems que atempten contra la qualitat de vida
de la resta de la ciutadania i que no s’han pogut prevenir o evitar per altres vies.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la promoció i protecció de la convivència i el civisme
en les relacions socials, en l’ús de la via pública i en el desenvolupament de les
activitats públiques i privades que afecten als valors que són propis del benestar
col.lectiu: respecte, tolerància, tranquil.litat i pau. L’Ordenança estableix també els
mecanismes disciplinaris necessaris per corregir ii, si s’escau, sancionar les conductes
incíviques, negligents o irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
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2. L’Ajuntament, a través de diferents programes de foment del civisme, promourà la
convivència ciutadana ordenada i solidària, a la via i als espais públics, així com el
respecte i observació dels deures propis i dels drets d’altres, com a fonament de la
qualitat de vida en una societat democràtica.

Art. 2. Marc legal

L’Ordenança municipal de convivència i civisme de Pineda de Mar es dicta a l’empara del què
disposen la normativa vigent en matèria de règim local i activitat de policia de les
administracions locals:

a)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

b)

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

c)

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.

d)

Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

e)

Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

f)

Llei 2/1995, de 21 de gener, de protecció civil.

g)

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.

h)

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles
públics i les activitats recreatives.

i)

Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, constitueixen el
marc.

Art. 3. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Pineda de
Mar.

2. Les disposicions d’aquesta Ordenança afecten:

a)

La ciutadania en general, siguin veïns, transeünts, visitants

o treballadors al

municipi, pel fet de fer-ne ús de la via, espais, béns i serveis públics.
b)

Les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions
que afecten a la via, els espais, els béns i els serveis públics i a l’interès general
local.

Art. 4. Foment de la conducta cívica i corresponsabilitat ciutadana
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1. L’Ajuntament fomentarà a través d’accions de comunicació, conscienciació, educació, i
d’altres, les conductes cíviques, tolerants, respectuoses i pacífiques dels ciutadans
envers la resta de ciutadans i els espais, béns i serveis d’ús comú per a tots els
ciutadans.

2. Els ciutadans hauran de comunicar a les autoritats qualsevol situació que requereixi de
la intervenció de la força pública per tal de prevenir, evitar o aturar la comissió d’una
conducta incívica, independentment de que hagi estat o no víctima de la mateixa,
adreçant-se a agents de la Policia Local o comunicant-lo a l’Ajuntament. Només serà
possible la incoació d'expedient sancionador a través d'una denúncia voluntària si va
acompanyada d'algun altre mitjà de prova.

3. L'Ajuntament facilitarà, a través de les oficines municipals, agents cívics i Policia Local,
que qualsevol persona pugui fer arribar a l'Ajuntament els suggeriments, queixes o
peticions que consideri convenients per millorar el civisme i la convivència del municipi.

Art. 5. Obligació de compliment i collaboració ciutadana

1. El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves
disposicions.

2. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i
exercir les accions escaients en cada cas, en el termini més breu possible.

3. En cap cas es podrà allegar el costum per incomplir les normes d'aquesta ordenança.

Art. 6. Intervenció administrativa

En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament exercirà les funcions d’intervenció
administrativa corresponents, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres
administracions públiques.

TÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS

Art. 7. Drets dels ciutadans en relació amb la convivència pública

1. Els espais d’ús comú, ja siguin públics o privats, i les afectacions a la convivència amb
tercers derivades d’activitats o accions pròpies, constitueixen un àmbit de relació social,
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individual o col.lectiva, que ha d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància,
seguretat ciutadana, salubritat i sostenibilitat ambiental.

2. D’acord amb aquests principis, corresponen a tots els ciutadans el següents drets:

a)

Gaudir dels espais públics i del mobiliari urbà en condicions adequades d'higiene,
seguretat, sonoritat, tranquillitat i sostenibilitat.

b)

Fer ús de les vies públiques, tant vehicles com vianants, sense més obstacles ni
dificultats per a la circulació que les expressament autoritzades.

c)

Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia, sempre
que aquestes no se signifiquin com a contràries a la Constitució o als drets humans,
i, quan correspongui, s’exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.

d)

Gaudir en els espais privats, tant propis com comunitaris, d’unes condicions
adequades d’higiene, seguretat, sonoritat, mobilitat i ús, de manera que es
respectin els drets dels altres i s’asseguri la convivència i la tranquilitat.

e)

Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

f)

Fer us dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de
qualitat fixats per l’Ajuntament.

Art. 8. Drets dels ciutadans davant l’Administració municipal

En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, collectius, institucions i amb el propi medi
urbà, aquesta Ordenança reconeix als ciutadans els següents drets:

a)

Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis.

b)

Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi,
per tal de prevenir, corregir i sancionar les conductes que atemptin contra l’exercici
dels drets reconeguts.

c)

Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis, equipaments i espais públics
municipals.

d)

Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sollicitud de
l’adopció d’actes o acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en
matèries de la seva competència o d’interès social.

e)

Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.

f)

Tenir informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals.

g)

La resta de drets legalment establerts.

Art. 9. Deures dels ciutadans en relació amb la convivència pública
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Són deures dels ciutadans pel que fa a la convivència pública els següents:

a)

Fer un ús adequat dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que s’evitin
accions que puguin generar situacions de risc, dany, perjudici o degradació per a
l’estat o integritat de persones, béns o activitats.

b)

Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta
ordenança i en la resta de normatives.

c)

Respectar la convivència, la tranquillitat ciutadana, l’entorn i la seguretat de les
persones, evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-los.

d)

Respectar la tranquillitat i la convivència familiar o individual de la resta de
ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.

e)

Contribuir activament al foment de la convivència cívica entre la resta de ciutadans
del seu entorn, personal, familiar i veïnal.

f)

Denunciar i amonestar els comportaments, actituds i actes incívics d’altres
persones.

g)

Ser tolerants amb aquells comportaments d’altres persones que no generin
situacions de risc, danys, perjudici o degradació.

Art. 10. Deures del ciutadans davant l’Administració municipal

En la seva relació amb l’Administració en ciutadans tindran els deures següents:

a)

Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals, els bans, ordres i
resolucions

dictats

per

l’Alcaldia,

i

la

resta

de

disposicions

emanades

de

l’Ajuntament.
b)

Facilitar a les autoritats municipals les dades i la informació que els sollicitin quan
aquestes, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi dels
procediments administratius municipals.

c)

Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal
amb indicació del motiu de la citació.

d)

Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes d’investigació, i
dades veraces pròpies o de tercers, quan no afectin a la intimitat o el secret
professional, en els casos previstos per la llei o quan serveixen a l’Administració per
a desenvolupar les seves competències.

e)

Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració
municipal i les seves autoritats.

f)

Subsanar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin
estat requerits a tal efecte per l’Administració municipal

Art. 11. Garantia dels drets i deures dels ciutadans
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1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord
amb

la

legislació

estatal

i

autonòmica,

correspon

a

l’Ajuntament

promoure

i

desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per a garantir l’exercici dels drets i
el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

2. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol acte
individual

o

collectiu

que

pugui

destorbar

o

impedir

per

mitjans

illícits

el

desenvolupament de les iniciatives individuals o collectives lícites, legitimes i, si
s’escau, degudament autoritzades.

3. L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents
grups socials, polítics, ètnics, religiosos, culturals, sexuals, etc. Igualment, ha d’evitar
qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència
ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels
drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.

TÍTOL III: PRINCIPIS DE LA CONVIVÈNCIA CÍVICA

Art. 12. Rebuig de la violència

1. Es rebutja qualsevol forma de violència física o psíquica entre persones o collectius.

2. Són sancionables les conductes i comportaments que atempten contra la convivència
ciutadana, i les activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com
ara baralles i discussions, però que tinguin repercussions públiques.

Art. 13. Dignitat de les persones

1. S’han d’evitar totes les actituds individuals i collectives que atemptin contra la dignitat
de les persones.

2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant
insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física,
agressions, discriminació o fets anàlegs, seran sancionades d’acord amb la present
Ordenança, sempre que les esmentades accions signifiquin un atemptat contra la
convivència ciutadana i sense perjudici de les actuacions penals que se’n puguin derivar.

3. Quan

l’objecte

d’aquestes

conductes

siguin

infants,

gent

gran,

persones

amb

discapacitats físiques o psíquiques que les facin especialment vulnerables, o autoritats i
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funcionaris que actuïn en l’exercici de les seves funcions, seran constitutives d’una
circumstància agreujant.

Art. 14. Contaminació acústica

1. En general, es prohibeix que el soroll de qualsevol activitat pública, privada o
domèstica, amb afectació a la via pública, espais privats o veïnat, sobrepassi els límits
establerts per la legislació vigent en matèria de protecció contra la contaminació
acústica i per l’Ordenança de sorolls i vibracions de Pineda de Mar.

2. L’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, activitats
concretes a la via pública o en espais privats que, per raons d’inexcusable necessitat o
pels seus valors culturals, socials, lúdics, religiosos o tradicionals, puguin sobrepassar
temporalment els límits del soroll admissibles en condicions normals.

Art. 15. Medi ambient, neteja i salubritat

1. La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que
incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental de vies, espais i
béns públics, és particularment reprovable, per quant pot arribar a perjudicar greument
a un nombre indeterminat de ciutadans.

2. Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades per
altres normes, les següents:

a)

Orinar o defecar les persones als indrets no específicament destinats a aquest fi.

b)

Llançar, abandonar o deixar residus a la via pública o en llocs indeguts.

c)

Deixar residus domèstics fora dels contenidors específicament habilitats per aquesta
finalitat

d)

Deixar residus domèstics en altres contenidors no específicament habilitats per
aquesta finalitat

e)

Llençar residus domèstics fora dels horaris establerts

f)

Deixar residus voluminosos fora dels llocs permesos

g)

Deixar residus voluminosos fora dels dies i horaris establerts

h)

Deixar residus vegetals en llocs no autoritzats

i)

Deixar residus industrials en llocs no autoritzats

j)

Deixar residus comercials en llocs no autoritzats

k)

Abocar incontroladament runes de construcció

l)

Fer vessaments incontrolats de residus líquids

m) Retirar residus dels contenidors i espais de recollida municipals
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n)

No mantenir net solar urbà.

Art. 16. Responsabilitats bàsiques en el funcionament de locals,
establiments i activitats

1. Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments, locals i activitats
(econòmiques, socials, culturals, polítiques, etc.) han d’adoptar les mesures necessàries
per a mantenir l’ordre públic i no pertorbar el descans dels veïns, tant a l’interior dels
mateixos com a l’entrada i sortida dels clients i usuaris; i també han d’adoptar les
mesures necessàries perquè els seus focus emissors de sorolls i fums compleixin els
valors que estableix la normativa específica.

2. Els titulars i els responsables del funcionament de locals, establiments i activitats han de
complir estrictament l’horari autoritzat a la llicència municipal o les seves modificacions,
així com qualsevol altra norma o limitació legal al respecte que alteri les circumstàncies
de les autoritzacions concedides.

3. Els titulars i els responsables del funcionament de locals, establiments i activitats han
d’adoptar les mesures adequades per a evitar actes incívics o molestos dels clients i
usuaris a l’entrada o a la sortida del mateixos.

4. Si, amb les mesures preses o pels seus mitjans propis o auxiliars, no poden evitar
aquestes conductes, hauran d’avisar als cossos i forces de seguretat per mantenir
l’ordre i la convivència ciutadana, i hauran de collaborar amb els agents de l’autoritat
en tot moment.

5. En el funcionament de locals, establiments resta prohibit:

a)

No respectar els horaris de tancament de locals, establiments i activitats

b)

Emetre a l’exterior o a la via pública sorolls excessius.

c)

Emetre a l’exterior, amb afectació a la via pública o a les comunitats de veïns, fums
provinents de les activitats que es realitzen.

d)

Ocupar la via pública amb objectes relacionats amb les activitats.

e)

Embrutar la via pública amb materials o objectes relacionats amb les activitats.

f)

No evitar que els usuaris dels locals, establiments i activitats incorrin en actes
incívics tipificats en aquesta ordenança a l’entrada, sortida o immediacions dels
mateixos.

Art. 17. Consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents en
espais públics
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1. El consum de substàncies que afecten al normal comportament de les persones és, en si
mateix, un acte que pertorba la convivència cívica, per les percepcions d’intranquillitat
que generen en la resta de ciutadans, i per les situacions de molèstia, dany o risc
potencial a que poden donar lloc.

2. És per això que, sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es
prohibeixen expressament les següents actituds i accions:

a)

Vendre alcohol en vies, espais o transports públics

b)

Consumir alcohol en vies, espais o transports públics

c)

Consumir d’alcohol massivament o en grup en vies o espais públics

d)

Tenir o consumir alcohol per part de menors

e)

Tenir o consumir substàncies estupefaents en vies, espais o transports públics

3. En els supòsits anteriors, els agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les
begudes, fins que cessin les circumstàncies concomitants al consum.

4. S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs i dates autoritzats per les administracions
públiques, com per exemple terrasses o actes relacionats amb festes locals.

5. Es prohibeix expressament la venta i el consum d’alcohol als menors.

6. Els titulars d’establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir
les normes relatives a la venda i col.locar de manera visible els rètols limitadors de
venda.

7. En els termes de la Llei 1/92 sobre seguretat ciutadana es prohibeix el consum de
drogues en llocs, vies, espais, establiments o transports públics, així com la tinença
illícita, en tots aquells casos que no constitueixin pròpiament infracció penal.

Art. 18. Activitats a la via i els espais públics

1. Amb caràcter general, qualsevol activitat, lucrativa o no, que impliqui un us privatiu de
la via pública, requereix d’una autorització municipal.

2. Per la seva afectació a la convivència cívica, resten expressament prohibides, llevat
d’autorització municipal o autonòmica, les següents activitats:
a)

Installar o sobredimensionar terrasses, parades o aparadors.

b)

Posar objectes a la venda a la via pública
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c)

Ocupar la via pública amb contenidors, sacs, caixes, material o qualsevol altre
objecte

d)

Realitzar treballs d’obra sense adoptar mesures per evitar les molèsties a la resta de
persones

e)

Realitzar venda ambulant

f)

Practicar la mendicitat

g)

Realitzar actuacions artístiques

h)

Utilitzar megafonia

i)

Realitzar jocs d’atzar

j)

Netejar vehicles

k)

Exercir la prostitució o captar clients per a la prostitució

l)

Col.locar publicitat en façanes, espais públics o panells municipals

m) Qualsevol altra activitat no autoritzada que afecti a l’ús comú de la via i els espais
públics

Art. 19. Respecte a l’autoritat

1. Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que, mitjançant els
procediments establerts i en el compliment de les funcions i competències atribuïdes,
els imparteixin les autoritats municipals o d’altres administracions, i els seus agents.

2. La desobediència de les ordres efectivament impartides, i les expressions irrespectuoses
que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor i pel context en que es formulen
signifiquin una alteració de la convivència, constituiran infraccions sancionables en via
administrativa.

TÍTOL IV: RESPECTE PELS BÉNS COMUNS

Art. 20. Espais, béns i equipaments públics

1. Els diferents elements que són objecte de protecció per part d’aquesta ordenança es
defineixen en el següents termes:

2. S’entén per espais públics:

a) Els espais que la llei declari que tenen aquest caràcter
b) Els afectes a ús públic
c)

Els afectes als serveis públics

3. S’entén per béns públics:
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a) Els béns que la llei declari que tenen aquest caràcter
b) Els afectes a ús públic
c)

Els afectes als serveis públics

d) Els destinats a l’ornament dels espais públics, com ara monuments, escultures i
obres de valor artístic, històric o cultural
e) El mobiliari urbà.

4. S’entén per equipaments públics:

a) Els immobles on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb caràcter públic.

Art. 21. Utilització dels espais, equipaments i béns públics

1. Els espais, equipaments i béns públics s’han d’utilitzar de conformitat amb l’ús al qual
són destinats, i a les regles i normativa que especificament puguin regular-los.

2. En l’ús dels espais, equipaments i béns públics, resta prohibit:

a) Trencar o inutilitzar elements propis dels espais, equipaments i béns públics.
b) Danyar elements propis dels espais, equipaments i béns públics.
c)

Realitzar pintades, grafitis o senyals en elements propis dels espais, equipaments i
béns públics.

d) Realitzar pintades, grafitis o senyals en façanes d’edificis privats.
e) Utilitzar abusivament espais, equipaments o béns, limitant l’ús general en igualtat
d’altres usuaris.
f)

Realitzar activitats que impliquin risc lleu per a la resta d’usuaris d’un espai públic.

g) Jugar o practicar esports en llocs o horaris no autoritzats.
h) Circular inadequadament amb bicicleta, patins, monopatins o similars, per la via o
per espais públics.
i)

Lligar bicicletes, ciclomotors o altres objectes en

elements propis dels espais,

equipaments i béns públics.
j)

Arrencar, maltractar, trepitjar, retirar i, en general, fer malbé, plantes, arbres o
fruits.

k) Practicar activitats que impliquin risc de danys per a la vegetació o el mobiliari de
parcs, places i jardins.
l)

Utilitzar els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públics
per persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús.

m) Cuinar, fer barbacoes, fer menjars en grup o pícnics, excepte en llocs autoritzats.
n) Banyar-se en fonts públiques
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o) Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat.
p) Accedir o utilitzar espais, equipaments i béns públics en horaris no autoritzats.

Art. 22. Espais forestals

Als espais forestals i zones de bosc d’ús comú és prohibit:

a) Caçar animals sense autorització
b) Tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya sense autorització.
c)

Collocar anuncis o rètols sense autorització.

d) Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de
cigarretes enceses.
e) Llançar petards o disparar focs artificials.
f)

Volar amb globus aerostàtics, parapents, paramotors, ala delta o similars, sense
autorització.

g) Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins específicament destinats a vianants o
per zones de repoblació forestal.
h) Desobeir els genets i els ciclistes, a les zones permeses, la senyalització fixada i les
indicacions dels guardes i agents de l’autoritat.
i)

Embrutar el terra amb qualsevol material.

j)

Abocar residus.

Art. 23. Platja

1. La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i en les condicions que
anualment assenyali el Pla d’usos municipal, o les autoritzacions que específicament
s’atorguin per a determinades activitats. Totes les activitats lúdiques i d’esbarjo (vela,
moto aqüàtica, pesca marítima, pesca esportiva, etc.) que es facin al litoral del terme
municipal han de dur-se a terme d’acord amb les normatives específiques que les
regulen.

2. És expressament prohibit :

a) Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a l’espai
de platja o la resta d’usuaris.
b) Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes.
c)

Banyar-se quan les banderoles que informen de l'estat de la mar són de color
vermell.

d) Desobeir les ordres dels socorristes o dels agents de l’autoritat.
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e) Acampar a la platja i a la resta de la zona litoral amb tendes de campanya, vehicles,
remolcs habitables o similars.
f)

Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.

g) Embrutar la sorra o l'aigua amb qualsevol material.
h) Volar amb globus aerostàtics, parapents, paramotors, ala delta o similars, sense
autorització.
i)

Pescar a la platja amb banyistes a l’aigua.

j)

Deixar abandonats a la sorra hams o estris de pesa perillosos.

Art. 24. Tinença d’animals a l’espai públic

1. La tinença incorrecta d’animals és la principal molèstia denunciada pels ciutadans a la
via i espais públics, i en l’àmbit privat.

2. És per això que es prohibeixen les següents conductes relacionades amb la tinença
d’animals:

a) No tenir censat un gos
b) No evitar la fugida d’animals
c)

Tenir un gos perillós sense disposar d’assegurança de responsabilitat civil

d) Tenir un gos perillós sense censar
e) Abandonar animals
f)

Passejar animals sense portar-los lligats

g) Passejar gossos perillosos sense lligar i sense morrió
h) No recollir les defecacions dels animals
i)

No evitar que els animals orinin a la façana d’un immoble o en el mobiliari urbà

j)

No evitar que les defecacions i orins d’animals que es troben en un immoble caiguin
o arribin a un altres immoble, a la via o a un espai públic

k) Netejar, pentinar o banyar animals en espais públics
l)

Utilitzar fonts públiques per donar de beure directament als animals

m) Banyar o deixar que els animals entrin a l’aigua d’una font pública
n) Portar animals a la platja, a la sorra o a l’aigua, en períodes en que està
expresament prohibit
o) Donar de menjar a animals en espais públics
p) Maltractar o fer mal a animals.

Art. 25. Fogueres i pirotècnia

1. Les activitats que comporten l’ús de foc i pirotècnia es consideren com a potencialment
perilloses per a la seguretat de les persones i molestes per a la tranquillitat de l’entorn.
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2. És per això que es prohibeix :

a) Preparar fogueres sense autorització municipal.
b) Emprar en una foguera materials tòxics, contaminants o explosius.
c)

Encendre una foguera en condicions meteorològiques que puguin significar risc.

d) Vendre productes pirotècnics a menors de catorze anys si no van acompanyats per
un adult.
e) Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que suposi un risc
per a la seva integritat.
f)

Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres.

g) Fer servir productes pirotècnics a prop de productes o líquids inflamables, i
d’establiments d’expedició o emmagatzematge.
h) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la
dispersió d’objectes amb risc per les persones i béns.
i)

No respectar les distancies mínimes de seguretat establertes en espectacles
pirotècnics.

3. Quan les infraccions siguin comeses per menors, els agents de l’autoritat podran
incautar-los el material pirotècnic de que disposin i només serà retornat als pares o
tutors.

Art. 26 Celebració d’activitats específiques en espais públics

1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració de determinades d’activitats específiques als
espais públics, i fixar les normes i condicions que la regiran, tenint en compte les
característiques de l’acte i l’espai públic sollicitat.

2. Els organitzadors de l’activitat són responsables del compliment de les condicions
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les mesures adients per a
vetllar pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi installats.

3. Els responsables de les activitats seran objecte de sanció en el següents casos:

a)

Celebrar una activitat sense autorització en un espai públic.

b)

Incomplir les normes i condicions establertes per l’Ajuntament en l’autorització
de l’activitat.

c)

No adoptar les mesures adients per a vetllar pel bon ús d’un espai públic, i dels
elements i béns que hi hagi installats, quan s’hi realitzi una activitat.
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TÍTOL V: CONVIVÈNCIA VEÏNAL

Art. 27. Protecció de la qualitat de vida

La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part dels veïns del propi immoble i dels
immobles propers, un comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar molèsties que pertorbin la
tranquilitat, el descans, la bona convivència i l’estat dels béns. De la mateixa manera, la qualitat
de vida requereix de certes limitacions en les activitats que, tot i dur-se a terme en
establiments o a la via pública, i per tant fora del marc de la comunitat de veïns i propietaris,
afecten l’interior dels immobles.

Art. 28. Activitats als habitatges i comunitats de veïns

1. Determinades activitats domèstiques poden resultar molestes, i, per tant, cal que es
mantinguin dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres.
Es limiten i prohibeixen aquelles activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a
altres veïns, als seus immobles o a parts privades d’aquests.

2. Per tal de garantir la convivència cívica en les comunitats de veïns, es prohibeixen les
següents activitats:
a) Emetre sorolls (veu humana, música, televisió o de qualsevol aparell o activitat que
es desenvolupi al domicili) que siguin excessius.
b) Traslladar, adequar o moure mobles en horari nocturn (entre les 21.00 i les 08.00
hores).
c)

Realitzar feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció,
fusteria o altres de semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats
pròpies d’obra ordinària, en horari nocturn (entre les 21.00 i les 08.00 hores).

d) Realitzar activitats de neteja domèstica que perjudiquin a tercers, com regar plantes
(excepte entre les 22.00 i les 07.00 hores), estendre roba, espolsar catifes, i
estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa afectant a la comunitat de veïns, a
d’altres habitatges o a la via pública.
e) Fer barbacoes en un immoble, causant molèsties o risc per als veïns.
f)

No realitzar un ús, conservació, neteja o higiene adequats d’un immoble,
perjudicant la seguretat o la salubritat de les persones, d’altres habitatges o de
l’espai públic.

g) No mantenir adequadament la vegetació d’un immoble, afectant a la via pública.
h) Abocar aigües residuals o de neteja a la via pública.
i)

No disposar d’una assegurança d’habitatge, com a mínim, contra els riscos que
derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys contra tercers.

j)

No mantenir un immoble lliure d’insectes i rosegadors.
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k) Instal.lar jardineres o testos a la part exterior de les balconades.
l)

Instal.lar inadequadament a les façanes aparells, conduccions i desaigües.

m) Penjar objectes a la part exterior de les façanes, causant risc.
n) No complir els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els
defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres
habitatges.

3. S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum,
combustible o d’altres relacionats amb la salut.

4. L’incompliment de les obligacions compreses en aquest article comporta la possibilitat
d’execució subsidiària per l’Ajuntament.

5. Els titulars dels edificis confrontats amb la via pública, tenen el dret i el deure de
mantenir neta la part de vorera en tota la superfície que doni front a l’immoble,
escombrant-la i regant-la d’aigua neta, així com la meitat de la calçada corresponent.

Article 28. bis Elements a les façanes dels immobles i solars

1.

Es prohibeix donar sortida als fums o gasos per les obertures o a les parets dels edificis
confrontats amb carrers o places, encara que es tracti de xemeneies construïdes sobre
les parets exteriors. Queden exceptuades les calderes domèstiques de gas mural en
aquelles edificacions ja construïdes.

2.

Es prohibeix instal.lar a les façanes, siguin o no confrontades amb domini públic,
antenes parabòliques o qualsevol altre element per ús similar dels edificis, a excepció
que la seva instal.lació s’efectuï íntegrament dins la superfície dels balcons i sense volar
fora d’aquesta.

3.

Als edificis protegits, d'acord amb el Pla General, es prohibeix la installació de qualsevol
aparell, element d'aire condicionat o tub d'extracció visible des de la via pública.

4.

Es podrà autoritzar la installació d'aparells condicionadors d'aire i equips de ventilació
amb les condicions següents:
a) En plantes baixes els equips han de disposar d'una protecció visual, no
podran ultrapassar la línia de façana i es procurarà harmonitzar-los amb els
elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o altres elements).
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b) En la resta de plantes es podrà fer la installació d'equips sempre que no
ultrapassin la línia de façana. En el cas que hi hagi balcons, es podran situar
dins d'aquests i a la part de baix amb la finalitat de minimitzar l'impacte
visual; en cas contrari s'hauran d'installar a coberta, no visibles des de la
via pública.

c)

En edificis d'habitatges els aparells de finestres, els compressors de les
unitats partides o les torres de recuperació que pertanyin a qualsevol tipus
d'activitat, no es podrà installar dins dels patis de llum i cels oberts. Si
aquests pertanyen a habitatges particulars únicament es podran installar a
una alçada inferior a 1,5m. mesurats entre el paviment i la seva part més
alta.

d) Els conductes que passin per patis de llum o patis d’illa s’hauran d’aïllar pel
que fa a acústica i vibracions. No disminuiran per sota el que marca la
normativa vigent la secció útil del pati, llevat (en casos d’obra existent) de
conductes de 30cm de diàmetre a raó d’un cada 4 m2. Si passen a través de
parets haurà d'anar provistos d’elements amb suficient eficàcia per evitar
qualsevol tipus de vibracions i mantenir les sectoritzacions contraincendis
necessàries.

e) En els patis d’illa es podrà autoritzar la installació d’equips si les mesures
correctores son tècnicament suficients.

f)

Els equips de refrigeració/extracció installats en terrats no podran provocar
sorolls ni vibracions als habitatges collindants. Aquests equips, s’hauran
d’apantallar o tancar amb un recinte insonoritzat.

g) Es prohibeix el vessament de les aigües de condensació a la via pública.
Aquestes hauran de conduir-se a la claveguera o a un dipòsit recollidor.

5.

La sortida d’aire dels compressors i en el seu cas la procedent de renovació dels locals,
es podrà conduir a la via pública, però en tot cas la sortida haurà de estar com a mínim
a 2 metres per sobre el nivell de la vorera si es tracta de línia de façana. En tot cas
sempre haurà de quedar per sobre del nivell de la porta d’accés i s’haurà d’installar un
difusor a fi de canalitzar l’aire de forma que no pertorbi els vianants. L’anteriorment
exposat és aplicable a extractors/ventiladors si bé per a la renovació única i
exclusivament de l’aire viciat de locals públics. No així per fums o bafs.
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6.

L’evacuació de fums i bafs mitjançant extracció forçada, corresponent a aparcaments de
vehicles, activitats industrials, cuines (de bars, restaurants, etc) s'efectuarà mitjançant
conducte independent que transcorrerà per la pròpia finca i el seu diàmetre mínim serà
de 30cm. Aquest conducte complirà amb allò establert a la normativa específica que li és
d'aplicació i la sortida haurà d'elevar-se 3m. per sobre els edificis existents en 25m. a la
rodona.

7.

Tots els edificis situats en via urbana, hauran de disposar de la placa indicadora del
número que els correspongui al carrer o plaça en què l’immoble es trobi situat.

8.

Els murs dels propis edificis estan subjectes a les servituds públiques d’installacions de
les plaques indicadores de trànsit, palometes, elements d’illuminació de la via pública i
recolzament dels suports per a l’estesa de línies elèctriques, telefòniques i similars. La
imposició, en el seu cas, de qualsevol d’aquestes servituds, no donarà lloc a
indemnització.

9.

Els edificis o tanques situats a la confluència de vies urbanes quedaran subjectes a la
servitud de suport del rètol indicatiu del carrer i els seus propietaris, així com els
ocupants de l’immoble, hauran de deixar lliure d’impediment la seva perfecta visibilitat.

10. Es prohibeix que les portes existents als baixos dels edificis s’obrin a l’exterior envaint la
via pública, excepte que n’obtinguin permís especial que podrà atorgar-se als locals
destinats a espectacles públics.

11. Es prohibeix que l’abocament als espais públics (generalment voreres) de les aigües
pluvials sigui directament des de coberta o bé mitjançant baixants que quedin sobre la
vorera. Les aigües pluvials caldrà obligatòriament captar-les en coberta i conduir-les a
carrer mitjançant els baixants apropiats (installats dins línia de façana, mai volant a la
via pública) fins a nivell de carrer, passant per sota la vorera i vorada.

12. Tots els solars no edificats existents al casc urbà, hauran de trobar-se degudament
tancats, fins a una alçada d’1,80 m des del nivell del terra.

13. Els propietaris dels solars estan obligats a construir voreres a tot el seu front amb la via
pública.

Art. 29. Règim dels sistemes d’alarma

1. La installació de sistemes d’alarma lluminosa o acústica en béns immobles, els efectes
dels quals s’exterioritzin sobre la via publica, fa necessària l’obtenció de llicència

23
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA I CIVISME

municipal. Aquesta obligació recaurà sobre les persones titulars del bé que hagi de
protegir el sistema d’alarma i sobre les que, per raó de qualsevol altre títol
(arrendament, usdefruit, etc.…), tinguin algun dret sobre el bé. Són responsables
solidaris de la responsabilitat per la no obtenció de llicència l’empresa instal.ladora del
sistema d’alarma.

2. Els responsables de les alarmes seran objecte de sanció en el següents casos:

a) No adoptar les mesures adequades per a evitar la provocació de falses alarmes.
b) No desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per qualsevol causa.
c)

No comunicar a l’Ajuntament les dades de les persones que calgui localitzar en cas
d’activació de l’alarma.

TÍTOL VI: RÈGIM SANCIONADOR

Art. 30. Concepte d’infracció.

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que
representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els seus articles. La
regulació de la potestat sancionadora que fa aquesta ordenança s’entén sense perjudici del que
pugui contemplar la legislació sectorial corresponent.

Art. 31. Classificació de les infraccions i límits de les sancions
econòmiques.

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus, de conformitat amb l’article 140 de la llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local. La classificació de cada infracció es troba detallada en l'Annex d'aquesta
ordenança.

2. Les infraccions que suposin danys a béns de domini públic es modularan en funció de
valor dels danys ocasionats.

3. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa,
i els seus imports tenen en compte el que preveu l’article 141 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local:
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 500 €
b) Les infraccions greus amb multa de 501 a 1.000 €
c)

Les infraccions molt greus amb multa de 1.001 a 3.000 €.
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4. La imposició de les 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 pels fets sancionats.

5. La incoació d'expedient sancionador a través d'una denúncia voluntària formulada per
un ciutadà només serà possible si va acompanyada d'algun altre mitjà de prova.

6.

En el cas dels menors d’edat no reincidents, a petició dels pares o tutors legals, i els
majors d’edat no reincidents que acreditin mitjançant informe de Benestar Social una
situació d’insuficiència econòmica, les sancions econòmiques per infraccions lleus podran
ser commutades íntegrament per la realització d’activitats en benefici de la comunitat, a
raó d’1 hora d’activitat per cada 10 euros de sanció.

Art. 32. Responsabilitat.

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d’autors i coautors. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles
persones que per llei se’ls atribueixen el deure de preveure la infracció administrativa
comesa per uns altres. En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació
dels diversos subjectes intervinents en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària.

2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o comunicació que es produeixin
sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment de les seves condicions, en seran
responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència o
comunicació i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual actuï l’autor material de la infracció.

3. Qui organitzi qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o
similar, serà responsable directe i solidari de les infraccions d’aquesta Ordenança que
s’hi puguin cometre.

4. Les persones responsables d'una infracció d'aquesta ordenança, a més de ser
sancionades amb la corresponent multa, hauran d'abonar les despeses que es derivin de
la reposició pels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar la seva conducta, sempre i
quan no hagin procedit voluntàriament a la reposició a la situació anterior. Als efectes
del seu abonament, es comunicarà a l'infractor la liquidació provisional de les despeses i
se li atorgarà un mínim de deu dies d'audiència abans de procedir a la liquidació
definitiva, que de no fer-se efectiva d'acord amb la normativa de recaptació, serà
exigida en via de constrenyiment.
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5. Els pares, tutors o guardadors seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts
per les infraccions comeses per menors d'edat que depenguin d'ells/elles; responsables
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la
seva part, consti dol, culpa, negligència o inobservança; i responsables subsidiaris de
les sancions pecuniàries imposades als menors, en cas d'impagament de la sanció.

Art. 33. Graduació de les sancions.

1. La graduació de les sancions tindrà en compte els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
e) Si s’escau, el fet que l’objecte de la infracció sigui legalitzable.
f) El benefici derivat de l’actuació infractora.
g) El grau de participació per títol diferent de la persona infractora principal.

2. En el cas d'infraccions lleus i sense que els fets hagin ocasionat danys als béns públics,
es podrà rebaixar la sanció fins al 50% de la quantia màxima prevista si la persona
denunciada reconeix la seva responsabilitat com autor dels fets, renuncia a presentar
allegacions, o recursos i abona l'import en els deu dies següents a la formulació de la
denúncia.

Art. 34. 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 règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.

Art. 35. Prescripció i caducitat.
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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, es produirà la seva caducitat. Aquests terminis s’interrompran en
el supòsit que el procediment s’hagués paralitzat per alguna causa imputable a persones
interessades o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

Art. 36. 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 exigides pels interessos generals. En aquest sentit, podrà
acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència, i la retirada i comís
d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’hagués generat la infracció.

2. Els materials que s'hagin retirat en comís es dipositaran durant una setmana
transcorregut aquest termini sense que s'hagi reclamat es consideraran un residu i
seran destruïts. El termini d'una setmana serà de 48 hores quan es tracti de materials
peribles. En el cas de que els objectes decomissats siguin diners en metàllic es
destinaran als serveis socials municipals.

3. Aquestes mesures les podrà adoptar la Policia Local després de formulada la denúncia
preceptiva; i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï
el procediment.

Art. 37. Competència i procediment.

1. L'Alcaldia pot delegar la competència per a l’inici dels procediments sancionadors que
s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta ordenança, i les
funcions instructora i resolutòria d’aquests procediments. La delegació d’aquestes
facultats haurà de fer-se en òrgans diferents de l’Ajuntament.
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2. S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 de
novembre, de procediment administratiu sancionador que els òrgans de la Generalitat
han d'aplicar, d'acord amb la normativa de l'Estat. En la seva tramitació es podran
acumular, si escau, l’exigència a la persona infractora que reposi la situació alternada
per la infracció al seu estat originari i la determinació de la quantia a què ascendeix la
indemnització pels danys i perjudicis causats en el domini públic, els edificis municipals,
les installacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.

3. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació no
s’acumulés al procediment sancionador, en un procediment complementari amb
audiència del responsable.

4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de
base per a la determinació dels danys i perjudicis causats.

5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar expedita la
via judicial corresponent.

6. Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i installacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels
fets, es podran facilitar els antecedents dels fets i la seva quantificació als titulars dels
béns o drets, per si desitgessin acudir a la via judicial.

Art. 38.

Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones
infractores siguin no residents en territori espanyol.

1. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol,
l'agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la
sanció de multa per l'import mínim que estigui establert en aquesta Ordenança.

2. Si la sanció no fos satisfeta, l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà
immediatament com a mesura cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que
representi com a mínim el 75% de la sanció màxima prevista. Aquesta mesura
provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona estigui
allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent.

Disposició addicional primera
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Els ingressos corresponents a les sancions per infracció de l’Ordenança municipal de convivència
i civisme es destinaran a la millora de l’espai públic als barris on s’han produït els actes incívics
que les han motivat.
A aquests efectes, es crearà annualment al pressupost municipal una partida equivalent a
l’import global dels ingressos obtinguts durant l’any anterior.
La partida es destinarà a accions de millora de l’espai públics als barris, de manera proporcional
als ingressos per sanció que s’hi han obtingut.
Les accions a realitzar als barris seran consensuades amb les associacions de veïns.
Disposició addicional segona
En cas de contradicció d’aquesta ordenança amb d’altres ordenances municipals, regirà la
prevalència de l’Ordenança municipal de Convivència i Civisme.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordenança deroga l’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern, de 4 d’octubre de
1975.
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ANNEX. QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS

ART.

APT.

CONCEPTE

INFRA
CCIÓ

SANCIÓ

12

1

Barallar-se a la via pública, sense que es produeixin
danys o lesions de rellevància penal

Lleu

200 €

13

2

Insultar, intimidar o menysprear a una persona

Lleu

150 €

15

2.a

Lleu

300 €

15

2.b

Lleu

100 €

15

2.c

Lleu

150 €

15

2.d

Lleu

150 €

15

2.e

Llençar residus domèstics fora dels horaris establerts

Lleu

100 €

15

2.f

Deixar residus voluminosos fora dels llocs permesos

Lleu

300 €

15

2.g

Deixar residus voluminosos fora dels dies i horaris
establerts

Lleu

250 €

15

2.h

Deixar residus vegetals en llocs no autoritzats

Lleu

200 €

15

2.i

Deixar residus industrials en llocs no autoritzats

Molt
Greu

15

2.j

Deixar residus comercials en llocs no autoritzats

Greu

15

2.k

Abocar incontroladament runes de construcció

Molt
Greu

15

2.l

Fer vessaments incontrolats de residus líquids

Greu

15

2.m

Retirar residus dels contenidors i espais de recollida
municipals

Lleu

300 €

15

2.n

No mantenir net un solar urbà.

Lleu

300 €

16

5.a

Lleu

500 €

16

5.b

Lleu

200 €

16

5.c

Lleu

250 €

16

5.d

Lleu

350 €

16

5.e

Lleu

300 €

16

5.f

Lleu

500 €

17

2.a

Vendre alcohol en vies, espais o transports públics

Lleu

400 €

17

2.b

Consumir alcohol en vies, espais o transports
públics, causant aldarulls

Lleu

250 €

Orinar o defecar les persones als indrets no
específicament destinats a aquest fi
Llançar, abandonar o deixar residus a la via pública
o en llocs indeguts
Deixar residus domèstics fora dels contenidors
específicament habilitats per aquesta finalitat
Deixar residus domèstics en altres contenidors no
específicament habilitats per aquesta finalitat

No respectar els horaris de tancament de locals,
establiments i activitats
Emetre a l’exterior o a la via pública, un local,
establiment o activitat, sorolls que siguin valorats
com a excessius per un agent de l’autoritat personat
al lloc
Emetre a l’exterior o amb afectació a la via pública,
un local, establiment o activitat, fums que resultin
molestos
Ocupar la via pública amb objectes relacionats amb
les activitats que es realitzen en un local,
establiment o activitat
Embrutar la via pública amb materials o objectes
relacionats amb un local, establiment o activitat
No evitar que els usuaris dels locals, establiments i
activitats incorrin en actes incívics tipificats en
aquesta ordenança a l’entrada, sortida o
immediacions dels mateixos.

De 1.001
€ a 3.000
€
De 501 €
a 1.000 €
De 1.001
€ a 3.000
€
De 501 €
a 1.000 €
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17

2.c

17

2.d

17

2.e

18

2.a

18

2.b

18

2.c

18

2.d

18

2.e

18

2.f

18

2.g

18

2.h

18

2.i

18

2.j

18

2.k

18

2.l

18

2.m

19

1

19

2

21

2.a

21

2.b

21

2.c

21

2.d

21

2.e

21

2.f

21

2.g

21

2.h

21

2.i

21

2.j

21

2.k

21

2.l

Consumir d’alcohol massivament o en grup en vies o
espais públics, causant aldarulls
Tenir o consumir alcohol per part de menors en vies,
espais o transports públics,
Tenir o consumir substàncies estupefaents en vies,
espais o transports públics
Installar o sobredimensionar terrasses, parades o
aparadors

Lleu

500 €

Lleu

250 €

Lleu

400 €

Lleu

500 €

Lleu

300 €

Lleu

350 €

Lleu

400 €

Realitzar venda ambulant a la via o espais públics

Lleu

250 €

Practicar la mendicitat a la via o espais públics

Lleu

100 €

Lleu

200 €

Lleu

150 €

Realitzar jocs d’atzar a la via o espais públics

Lleu

300 €

Netejar vehicles a la via pública

Lleu

100 €

Lleu

400 €

Lleu

350 €

Lleu

200 €

Desobeir les ordres d’un agent de l’autoritat

Lleu

400 €

Menysprear a un agent de l’autoritat

Lleu

300 €

Greu

De 501 €
a 1.000 €

Lleu

250 €

Lleu

400 €

Lleu

400 €

Lleu

150 €

Lleu

200 €

Lleu

100 €

Lleu

150 €

Lleu

100 €

Lleu

200 €

Lleu

250 €

Lleu

100 €

Posar objectes a la venda a la via pública
Ocupar la via pública amb contenidors, sacs, caixes,
material o qualsevol altre objecte
Realitzar treballs d’obra sense adoptar mesures per
evitar les molèsties a la resta de persones

Realitzar actuacions artístiques a la via o espais
públics
Utilitzar megafonia a la via o espais públics, sense
autorització

Exercir la prostitució o captar clients per a la
prostitució a la via o espais públics
Col.locacar publicitat en façanes, espais públics o
panells municipals sense autorització
Realitzar activitats no autoritzades que afecten a l’ús
comú de la via i els espais públics

Trencar o inutilitzar elements propis dels espais,
equipaments i béns públics
Danyar elements propis dels espais, equipaments i
béns públics
Realitzar pintades, grafitis o senyals en elements
propis dels espais, equipaments i béns públics
Realitzar pintades, grafitis o senyals en façanes
d’edificis privats
Utilitzar abusivament espais, equipaments o béns,
limitant l’ús general en igualtat d’altres usuaris
Realitzar activitats que impliquin risc lleu per a la
resta d’usuaris d’un espai públic
Jugar o practicar esports en llocs o horaris no
autoritzats
Circular inadequadament amb bicicleta, patins,
monopatins o similars, per la via o per espais públics
Lligar bicicletes, ciclomotors o altres objectes en
elements propis dels espais, equipaments i béns
públics
Arrencar, maltractar, trepitjar, retirar i, en general,
fer malbé, plantes, arbres o fruits d’un espai públic
Practicar activitats que impliquin risc de danys per a
la vegetació o el mobiliari dels espais i equipaments
públics
Utilitzar els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo
situats als parcs i places públics per persones que no
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compleixin les condicions i requisits d’ús
21

2.m

Cuinar, fer barbacoes, fer menjars en grup o pícnics,
sense autorització, en espais públics

Lleu

250 €

21

2.n

Banyar-se en fonts públiques

Lleu

150 €

21

2.o

Lleu

100 €

21

2.p

Lleu

100 €

22

a

Molt
Greu

De 1.001
a 3.000 €

22

b

Lleu

250 €

22

c

Lleu

200 €

22

d

Greu

De 501 €
a 1.000 €

22

e

Greu

De 501 €
a 1.000 €

22

f

Lleu

300 €

22

g

Lleu

250 €

22

h

Lleu

350 €

22

i

Lleu

300 €

22

j

Greu

De 501 €
a 1.000 €

23

2.a

Lleu

150 €

23

2.b

Lleu

100 €

23

2.c

Lleu

350 €

23

2.d

Lleu

400 €

23

2.e

Lleu

250 €

23

2.f

Lleu

250 €

23

2.g

Lleu

250 €

23

2.h

Lleu

400 €

23

2.i

Pescar a la platja amb banyistes a l’aigua.

Lleu

150 €

23

2.j

Deixar abandonats a la sorra de la platja hams o
estris de pesca perillosos

Lleu

250 €

24

2.a

No tenir censat un gos

Lleu

100 €

24

2.b

No evitar la fugida d’animals a la via o en espais
públics

Lleu

100 €

Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts
públiques per a destinar-la a ús privat.
Accedir o utilitzar espais, equipaments i béns públics
en horaris no autoritzats.
Caçar animals sense autorització
Tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar
llenya, sense autorització, en espais forestals
Collocar anuncis o rètols, sense autorització, en
espais forestals
Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta
finalitat i llençar llumins o puntes de cigarretes
enceses en espais forestals
Llançar petards o disparar focs artificials en espais
forestals
Volar amb globus aerostàtics, parapents,
paramotors, ala delta o similars, sense autorització,
en espais forestals
Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins
específicament destinats a vianants o per zones de
repoblació forestal.
Desobeir els genets i els ciclistes, a les zones
forestals permeses, la senyalització fixada i les
indicacions dels guardes i agents de l’autoritat
Embrutar el terra amb qualsevol material en espais
forestals
Abocar residus en espais forestals
Desenvolupar activitats o accions que puguin causar
perjudicis o molèsties a l’espai de platja o la resta
d’usuaris
Fer servir sabó i altres productes de neteja a les
dutxes de la platja
Banyar-se quan les banderoles que informen de
l'estat de la mar són de color vermell
Desobeir les ordres dels socorristes o dels agents de
l’autoritat a la platja
Acampar a la platja i a la resta de la zona litoral amb
tendes de campanya, vehicles, remolcs habitables o
similars
Realitzar a la platja activitats musicals o festives
sense autorització
Embrutar la sorra o l'aigua de la platja amb
qualsevol material
Volar sobre el mar o la platja amb globus
aerostàtics, parapents, paramotors, ala delta o
similars, sense autorització
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24

2.c

Tenir un gos perillós sense disposar d’assegurança
de responsabilitat civil

Greu

De 501 €
a 1.000 €

24

2.d

Tenir un gos perillós sense censar

Lleu

300 €

24

2.e

Abandonar un animal

Greu

De 501 €
a 1.000 €

24

2.f

Passejar animals sense portar-los lligats

Lleu

100 €

24

2.g

Passejar gossos perillosos sense lligar i sense morrió

Greu

De 501 €
a 1.000 €

24

2.h

No recollir les defecacions d’un animal

Lleu

300 €

24

2.i

Lleu

100 €

24

2.j

Lleu

250 €

24

2.k

Lleu

100 €

24

2.l

Lleu

100 €

24

2.m

Lleu

150 €

24

2.n

Lleu

100 €

24

2.o

Donar de menjar a animals en espais públics

Lleu

100 €

25

2.a

Preparar fogueres sense autorització municipal

Lleu

350 €

25

2.b

Molt
Greu

25

2.c

De 1.001
a 3.000 €
De 501 €
a 1.000 €

25

2.d

25

2.e

25

2.f

25

2.g

25

2.h

25

2.i

26

3.a

26

3.b

26

3.c

28

2.a

28

2.b

Emprar en una foguera materials tòxics,
contaminants o explosius
Encendre una foguera en condicions
meteorològiques que puguin significar risc
Vendre productes pirotècnics a menors de catorze
anys si no van acompanyats per un adult
Llençar o dirigir petards o coets contra les persones
o béns, de manera que suposi un risc per a la seva
integritat
Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres
del bosc o zones amb arbres
Fer servir productes pirotècnics a prop de productes
o líquids inflamables, i d’establiments d’expedició o
emmagatzematge
Posar productes pirotècnics dins d’elements
l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió
d’objectes amb risc per les persones i béns.
No respectar les distancies mínimes de seguretat
establertes en espectacles pirotècnics
Celebrar una activitat sense autorització en un espai
públic
Incomplir les normes i condicions establertes per
l’Ajuntament en l’autorització de l’activitat en un
espai públic
No adoptar les mesures adients per a vetllar pel bon
ús d’un espai públic, i dels elements i béns que hi
hagi installats, quan s’hi realitzi una activitat next
Emetre sorolls (veu humana, música, televisió,
aparells o activitats que es desenvolupin al domicili)
que siguin valorats com a excessius per un agent de
l’autoritat personat al lloc
Traslladar, adequar o moure mobles en horari
nocturn (entre les 21.00 i les 08.00 hores)

No evitar que els animals orinin a la façana d’un
immoble o en el mobiliari urbà
No evitar que les defecacions i orins d’animals que
es troben en un immoble caiguin o arribin a un altres
immoble, a la via o a un espai públic
Netejar, pentinar o banyar animals en espais públics
Utilitzar fonts públiques per donar de beure
directament als animals
Banyar o deixar que els animals entrin a l’aigua
d’una font pública
Portar animals a la platja, a la sorra o a l’aigua, en
períodes en que està expressament prohibit

Greu
Lleu

250 €

Lleu

200 €

Lleu

250 €

Lleu

200 €

Lleu

150 €

Lleu

100 €

Lleu

300 €

Lleu

250 €

Lleu

200 €

Lleu

200 €

Lleu

100 €
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28

2.c

28

2.d

28

2.e

28

2.f

28

2.g

28

2.h

28

2.i

28

2.j

28

2.k

28

2.l

28

2.m

28

2.n

29

2.a

29

2.b

29

2.c

Realitzar feines de reforma, conservació o millora
dels immobles (construcció, fusteria o altres de
semblants) que impliquin el desenvolupament
d’activitats pròpies d’obra ordinària, en horari
nocturn (entre les 21.00 i les 08.00 hores)
Realitzar activitats de neteja domèstica que
perjudiquin a tercers, com regar plantes (excepte
entre les 22.00 i les 07.00 hores), estendre roba,
espolsar catifes, i estovalles, o evacuar fums, aigua
o brossa afectant a la comunitat de veïns, a d’altres
habitatges o a la via pública
Fer barbacoes en un immoble, causant molèsties o
risc per als veïns
No realitzar un ús, conservació, neteja o higiene
adequats d’un immoble, perjudicant la seguretat o la
salubritat de les persones, d’altres habitatges o de
l’espai públic
No mantenir adequadament la vegetació d’un
immoble, afectant a la via pública
Abocar aigües residuals o de neteja a la via pública
No disposar d’una assegurança d’habitatge, com a
mínim, contra els riscos que derivin de causes
fortuïtes, de força major i de danys contra tercers
No mantenir un immoble lliure d’insectes i
rosegadors
Instal.lar jardineres o testos a la part exterior de les
balconades
Instal.lar inadequadament a les façanes aparells,
conduccions i desaigües
Penjar objectes a la part exterior de les façanes,
causant risc
No complir els requeriments que l’Ajuntament faci
per impedir o corregir els defectes nocius, molestos,
insalubres o perillosos que perjudiquin els altres
habitatges
No adoptar les mesures adequades per a evitar la
provocació de falses alarmes
No desconnectar ràpidament l’alarma quan es
dispari per qualsevol causa
No comunicar a l’Ajuntament les dades de les
persones que calgui localitzar en cas d’activació de
l’alarma

Ordenança aprovada definitivament per acord plenari
de data 26.01.2012, en execució d’acords del mateix
òrgan de dates 26 d’abril i 24 d’octubre de 2011.
Publicada integrament en el BOP de 20.2.2012 i
punt d’aquesta publicació en el DOGC n. 6079 de
2.3.2012.
Aprovada definitivament la modificació d’aquesta
ordenança per resolució de l’alcaldia de data 12.06.2013,
en execució d’acord plenari de 25.03.2013.
El text definitiu d’aquesta modificació s’ha publicat íntegrament en el BOP de data 8 de juliol de 2013, i apunt
d’aquesta publicació en el DOGC n. 6421/19.7.2013
Pineda de Mar, 24 de juliol de 2013

Lleu

200 €

Lleu

100 €

Lleu

150 €

Lleu

200 €

Lleu

150 €

Lleu

100 €

Lleu

250 €

Lleu

350 €

Lleu

150 €

Lleu

200 €

Lleu

250 €

Greu

De 501 €
a 1.000 €

Lleu

250 €

Lleu

150 €

Lleu

150 €

