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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El municipi de Canet de Mar és el marc d’una convivència satisfactòria pel 81% 
de les famílies participants als Quaderns de Debat Familiar desenvolupats el 
maig de 2009 en el marc del procés de participació engegat per a l’elaboració 
de la present Ordenança de civisme i convivència ciutadana.  
 
Podem associar aquesta afirmació al fet que el nostre municipi manté l’escala 
humana que necessitem per reconèixer-nos, respectar-nos i conviure 
activament. La important evolució que Canet de Mar ha presentat en tots els 
ordres -demogràfic, social, cultural, etc.- no li ha fet perdre aquest caire. No 
obstant això, aquest aspecte relacional no sempre acaba de resultar suficient 
per fer efectives les normes de convivència establertes de forma col·lectiva. 
 
És en aquest sentit que l’Ajuntament, en tant que la institució més propera a la 
vida quotidiana de tots els seus veïns i veïnes, ha de promoure la convivència 
cívica i vetllar per la gestió municipal de la cohesió social en el context 
d’heterogeneïtat creixent, mitjançant l’adequació dels recursos, la garantia dels 
drets de ciutadania i de la igualtat en la diversitat. 
 
Davant de realitats que demanden noves respostes, el compromís municipal 
d’actuar a favor de la convivència i la cohesió social s’ha de dur a terme des de 
l’acord social i polític i amb una renovada sensibilitat i voluntat de donar 
resposta als canvis culturals i socials. 
 
Convençuts que aquesta és una tasca de governança, una responsabilitat 
compartida, i que només de forma comuna podrem afrontar-la amb èxit, l’any 
2009 el govern municipal, amb el suport d’institucions com la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, va impulsar l’esmentat procés de 
participació amb polítics, tècnics, membres d’entitats i ciutadans i ciutadanes a 
títol individual que -a mode d’embrió de la futura Xarxa Cívica de Canet- en 
diferents moments i mitjançant diverses eines van apuntar i debatre, d’una 
banda, les principals actituds i pràctiques incíviques que patien, i per l’altra, 
propostes per promoure el civisme al nostre municipi. 
 
Retrocedint en l’estudi històric de la regulació municipal dels aspectes 
relacionats amb la convivència, hem trobat que algunes de les problemàtiques 
compartides ja van ser regulades mitjançant l’Ordenança de “policia y buen 
gobierno” de 1977. Aquesta Ordenança abasta una amalgama de continguts 
que, al llarg del temps de vigència, han esdevingut obsolets en gran mesura en 
veure’s afectats per la producció legislativa sectorial i per les mateixes normes 
municipals que s’han anat aprovant per al seu desenvolupament en matèries 
com la protecció d’animals, els residus o la circulació. 
 
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret 
propugna, entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i 
institucional dels drets i les llibertats del ciutadans i les ciutadanes com a 
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garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials. El respecte 
a la convivència i al civisme, convertit en dret, haurà de ser promogut i protegit 
per les autoritats públiques en general i, de manera particular, per les que els 
gestionen a nivell municipal. 
 
La Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 
“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la 
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives, i també 
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”. Amb aquesta 
finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, per tal d’evitar o, si no és 
possible, reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i 
que atempten contra els béns dels i les altres. 
 
La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la 
legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i 
que, per tant, aquestes manifestacions són suscitadores de diligències judicials 
(sigui per delicte o falta), hi ha, pel principi de mínima intervenció del dret penal, 
una franja de conductes que atempten igualment contra la convivència i que no 
deixen de ser objecte, pel fet de ser menors, d’alarma, queixa i rebuig per a la 
ciutadania.  
 
Atès que el comportament cívic és base de la bona convivència, la democràcia 
necessita teixir xarxes cíviques entre ciutadans i ciutadanes, persones que 
vulguin col·laborar en la construcció i la millora de la vida col·lectiva i necessita 
també una acció conjunta, de cooperació, participació i solidaritat. 
 
En aquest sentit, i conscients que l’incivisme i la insolidaritat necessiten una 
resposta socioeducativa, l’Ajuntament prioritzarà, en el marc del Pla municipal 
de civisme, les actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i 
reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte 
pels drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció administrativa 
davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades. 
 
D’acord amb el que estableix la legislació de policies locals, la Policia Local, 
amb relació a aquesta Ordenança, exercirà de policia administrativa, a fi 
d’assegurar-ne el compliment. L’Ajuntament posarà els mitjans necessaris per 
assegurar la coordinació i la col·laboració entre els diferents cossos policials i la 
resta de personal al servei dels ens públics. 
 
L’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Canet de Mar 
reflecteix la determinació de la gran pluralitat de canetencs i canetenques per 
viure junts i compartir el municipi sota una llibertat mútuament garantida. 
 
L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als 
ciutadans i les ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les 
accions i les omissions que constitueixen un perjudici per a la convivència, per 
a la tranquil·litat i per a la seguretat ambiental, o que conculquen els béns 
destinats a satisfer interessos generals. 
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Canet de Mar, com a ciutat signatària de la Carta europea de salvaguarda dels 
drets humans a la ciutat, s’ha compromès a incorporar dins de l’ordenament 
municipal els principis i les normes, com també els mecanismes de garantia, 
establerts en aquesta Carta. 
 
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de 
convivència ha fet que a l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions 
diverses que, això no obstant, tenen un denominador comú: la vocació de 
regular de forma positiva els drets i els deures inherents al respecte dels drets. 
 
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en 
condicions de seguretat, a un descans adequat, a no suportar situacions 
d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions que limitin llur 
intimitat i llur benestar es consagren en aquesta Ordenança. 
 
En definitiva, amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans i les 
ciutadanes aquesta Ordenança regula, sense perjudici de la normativa 
específica que sigui aplicable, les conductes que, per acció o omissió, a la via 
pública o en espais privats, afecten la vida en comunitat conculcant aquests 
drets. 
 
Aquesta Ordenança es dicta en virtut de les competències conferides per la Llei 
de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, de modernització del govern local, i pel 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, i de la capacitat de regulació que, amb caràcter 
general, atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi. 
 
Les referències que es fan als béns públics en aquesta Ordenança s’han 
d’entendre d’acord amb les definicions, la classificació i la regulació que fan 
d’aquests la legislació de règim local i la normativa de patrimoni dels ens locals. 
 
La definició del règim sancionador, en el cinquè capítol, garanteix la reclamació 
de responsabilitats a les persones que infringeixin les presents normes de 
convivència, així com una aplicació respectuosa amb els seus drets. 
S’introdueix el principi reparador, i també un plantejament de justícia 
restaurativa que dóna l’opció de desenvolupar mesures alternatives a la sanció 
econòmica en clau formativa o comunitària per a les infraccions de caire lleu.  
 
Plantejament que caldria incorporar a les normatives sectorials municipals que 
la complementen per assolir el model de ciutat que volem: sabedora que el 
conflicte és inherent a la vida en comú, mediadora en la resolució dels 
problemes de convivència i educadora en la correcció de les actituds 
incíviques, sense renunciar a la sanció quan la situació ho exigeixi. 
 
Perquè cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que 
determina una manera de viure a la ciutat, només la participació activa de la 
societat, el dinamisme social i la implicació en un conjunt de comportaments 
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possibilita el desenvolupament d’uns costums, unes maneres, unes capacitats i 
els valors de convivència cívica. 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
1. La present ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais 
públics així com la regulació de les convencions que han de presidir els 
comportaments de les persones i els col·lectius, per tal de garantir el millor 
exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes 
específicament referits a la vida de la ciutat, sense perjudici de la regulació 
continguda a la normativa sectorial. 
 
2. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics 
de la ciutat i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre 
la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres 
persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades 
per a la pròpia convivència. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
L’Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Canet de Mar i, dins 
d’aquest, queda obligada al seu compliment la ciutadania en general, siguin 
veïns i veïnes, treballadors i treballadores, transeünts o visitants del municipi, 
amb independència de la seva qualificació jurídicoadministrativa. 
 
 
CAPITOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES 
CIUTADANES 
 
Article 3. Drets dels ciutadans i les ciutadanes amb relació a la 
convivència a la ciutat 
 
Canet de Mar, ciutat signatària de la Carta Europea de salvaguarda dels drets 
humans a la ciutat, promou les condicions perquè aquests drets siguin efectius 
al seu terme municipal. El Reglament orgànic municipal reconeix els drets de la 
ciutadania en general en les seves relacions amb l’Administració municipal i 
aquesta Ordenança reconeix els següents drets a les persones incloses dins 
del seu àmbit d’aplicació, amb relació a la convivència pública a la ciutat: 
 

1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat 
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà 
conforme al seu destí en condicions d'ornat i seguretat idònies. 
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2. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la 
circulació de persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que 
les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació establerta. 

 
3. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i 

ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries als 
drets emparats per la Constitució, i s’exerceixin amb les autoritzacions 
adients a cada cas. 

 
4. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, 

d’higiene i de respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 
 

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

6. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els 
estàndards de qualitat fixats per l’Ajuntament amb criteris d'accessibilitat 
universal i disseny per a tots i totes.  

 
Article 4. Deures dels ciutadans i les ciutadanes amb relació a la 
convivència a la ciutat  
 
La ciutadania en general resta subjecta als següents deures pel que fa a la 
convivència pública: 
  

1. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 
 

a) S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per 
a la salut i la integritat física de persones i béns. 
 

b) S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el 
funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu 
destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat. 
 

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

 
3. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la 

seguretat de les persones i evitar la comissió d’actes que puguin 
deteriorar-les.  

 
4. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència 

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

 
5. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets 

reconeguts en aquesta Ordenança i en la resta de normatives.  
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Article 5. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes davant 
l’Administració municipal 
 
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi de Canet de Mar tenen els 
drets següents: 
 

a) A rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes 
municipals. 

 
b) A obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les 

corporacions locals i els seus antecedents, així com a consultar els 
arxius i els registres, si bé amb relació als acords municipals hauran de 
tenir la condició d’interessats/des quan afectin a procediments que no 
tinguin la condició d’acabats, i en els altres supòsits, segons allò previst 
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
L’obtenció de certificacions o còpies, requerirà la petició, per escrit, 
d’aquestes, en els termes previstos a la legislació de règim jurídic i de 
procediment administratiu comú. 

 
c) A exercitar el dret de petició. 

 
d) A ser rebuts per les autoritats municipals. 

 
e) A dirigir-se per escrit a l’Ajuntament, a través de l’Alcaldia, i de les 

regidories delegades, per sol·licitar aclariments o actuacions municipals. 
 

f) A accedir a la informació i la documentació municipal, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 

 
g) A sol·licitar promoure consultes i a la iniciativa popular en els termes 

establerts en el Reglament de participació ciutadana. 
 

h) A utilitzar els serveis públics municipals, segons la seva naturalesa. 
 

i) A exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics locals 
de caràcter obligatori. 

 
j) Els drets que, amb relació al procediment administratiu, estan establerts 

per l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 

k) Els drets i les garanties que, en la seva qualitat de contribuents, els 
reconeix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 
l) A demanar la paraula i intervenir en les sessions plenàries, en els 

termes establerts en el Reglament de participació ciutadana. 
 

m) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic. 
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2. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen, a Canet de Mar, també els deures 
següents: 
 

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els 
bans dictats per l’Alcaldia. 

 
b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment 

previstes, a la realització de les competències municipals. Facilitar a les 
autoritats municipals les dades i la informació que els sol·licitin 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 la 
intimitat o el secret professional, en els casos previstos per la llei o quan 
sigui necessàries per a la prossecució dels procediments administratius 
que serveixen a l’Administració per desenvolupar les seves 
competències i activitats legítimes o per defensar els interessos 
generals. 

 
e) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra 

l’Administració municipal i les seves autoritats en correspondència al 
deure del personal de l’Administració de mantenir un tracte acurat i 
respectuós amb els ciutadans i les ciutadanes. 

 
f) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats 

quan hagin estat requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.  
 
Article 6. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes 
 
1. De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves 
competències i d’acord amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament 
promoure i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per garantir 
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans i 
les ciutadanes.  
 
2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb 
aquesta Ordenança, com a l’última ràtio, sempre que les accions o omissions 
detectades en resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres 
persones, o que es manifestin externament com a expressió conscient i 
voluntària de rebuig dels béns i els interessos protegits per la present 
Ordenança i l’ordenament jurídic en general.  
 
3. De conformitat amb el conveni signat en data 25 de novembre de 2009 entre 
el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar, a partir de 
l’acord unànime del Ple municipal celebrat en sessió de 30 de juliol de 2009, 
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ambdues institucions col·laboraran per garantir els drets de les persones en 
l’àmbit local amb relació a l’actuació de les administracions públiques i del 
personal que en depèn o que està vinculat a un servei públic. 
 
4. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques 
o privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a 
la convivència i el civisme i informarà dels mitjans de defensa dels seus drets i 
interessos. 
 
 
Article 7. Deure de respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes 
 
1. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol 
acte individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el 
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legítimes i, 
si s’escau, degudament autoritzades.  
 
2. L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per 
les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, 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 els 
béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i les llibertats legalment 
reconeguts i garantits.  
 
 
CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA 
CIUTADANA  
 
Secció Primera. Disposicions generals 
 
Article 8. Convivència ciutadana 
 
El municipi és el marc de la convivència. En un estat social i democràtic de 
dret, la convivència ciutadana s’erigeix sobre els principis bàsics del respecte, 
la tolerància i la solidaritat, principis que han de presidir els comportaments de 
les persones, tant en la seva actuació individual com col·lectiva, dins del marc 
de la lliure iniciativa social. 
 
Article 9. Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de 
conflictes ciutadans 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar declara el seu rebuig a la violència física o 
psíquica entre persones o col·lectius.  
 
2. Se sancionaran les conductes i els comportaments que atempten contra la 
convivència ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no 
tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions violentes. És una 
circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics.  
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3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al 
debat, a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes 
ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en 
darrer terme, adopti una resolució. 
 
Article 10. Dignitat de les persones 
 
1. Són prohibides totes les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que 
atemptin contra la dignitat de les persones, siguin quines siguin les condicions 
socials, culturals, de sexe, d’edat o d’origen de les persones agreujades.  
 
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, o fets anàlegs, seran sancionades. 
 
3. Constitueix una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes 
siguin menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o 
malaltia mental) que les faci especialment vulnerables. Igualment es considera 
circumstància agreujant quan l’objecte d’aquestes conductes siguin autoritats i 
funcionaris/àries que actuïn en l’exercici de les seves funcions. 
 
4. L'Ajuntament vetllarà per evitar l'exercici de la mendicitat i la seva propagació 
dins del terme municipal, especialment amb relació a la mendicitat exercida per 
menors i persones discapacitades, atès que la inducció de mendicitat a aquestes 
persones és un il·lícit penal. 
 
5. Els agents de l’autoritat adoptaran mesures en coordinació amb els serveis 
socials o, si escau, amb altres institucions públiques, per tal de facilitar l’accés 
de persones en situació de mendicitat a l’establiment o servei municipal adient, 
amb la finalitat de socórrer i/o ajudar-les. 
 
Article 11. Protecció de menors 
 
1. L’Ajuntament vetllarà especialment per la protecció i el benestar dels o de les 
menors i la salvaguarda dels drets de la infància. Amb aquesta finalitat prendrà 
mesures específiques, facilitarà i donarà suport a programes de prevenció i 
d’atenció de situacions d’infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, 
desprotecció i risc social, sense perjudici de les actuacions que es pugui portar 
a terme des d’altres administracions i/o jurisdiccions competents. 
 
2. Qualsevol persona que conegui situacions de desprotecció de menors, com 
maltractaments, negligències, abusos o similars, ho ha de fer saber a l'autoritat 
judicial o a l'organisme competent. En aquest sentit podrà informar, 
immediatament, la Policia Local, la qual adoptarà les mesures legals i/o de 
prevenció o protecció pertinents, i posarà el cas en coneixement dels Serveis 
Socials perquè l’estudiïn i l’analitzin, i adoptin les mesures corresponents, com 
pot ser la derivació a l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA), a 
qualsevol altre organisme i, si escau, a la jurisdicció competent . 
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3. L’escolarització és un dret i un deure dels i les menors durant el període 
d’edat establert per la legislació vigent. És responsabilitat dels pares, les mares 
o els tutors i les tutores, dels centres educatius i de la mateixa infància, 
l’exercici normal d’aquest dret. L’Ajuntament, dins de les seves possibilitats i 
competències, impulsarà la prevenció i la intervenció davant del problema de 
l’absentisme. 
 
4. Les persones legalment responsables hauran de comunicar i justificar 
degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del/la menor 
durant l’esmentat període d’escolarització obligatòria. 
 
5. La negligència greu de les persones legalment responsables en el 
compliment del dret d’escolarització i de l’assistència a l’escola del/la menor, 
constitueix infracció d’aquesta Ordenança. Això no obstant, l’autoritat municipal 
ha de comunicar-ho a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i, si 
escau, a la jurisdicció competent. A efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà 
com a negligència greu la desatenció reiterada dels requeriments formals 
adreçats als pares, les mares o els tutors per part de les institucions locals 
competents en la matèria.  
 
6. Els/les agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o 
al seu domicili qualsevol infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer, i ho 
han de comunicar al servei municipal competent, perquè estudiïn el cas i, si 
s’escau, proposin les mesures més adients.  
 
7. Les persones menors d’edat abandonades i extraviades seran 
acompanyades a les dependències de la Policia Local o a l’Ajuntament i, les 
primeres, lliurades a les autoritats competents, mentre que les altres seran 
retingudes en custòdia a disposició dels seus pares, mares, tutors o tutores. 
L’autoritat municipal ha d’informar immediatament, fent servir els mitjans locals, 
del fet d’haver trobat un/a menor en aquestes condicions. 
 
8. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És 
responsabilitat de pares, mares o tutors evitar que els nens i les nenes menors 
de vuit anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha de facilitar la 
mobilitat segura i autònoma dels nens i les nenes si no van acompanyats, així 
com evitar que accedeixin a la calçada. 
 
Article 12. Indicacions i ordres de l’autoritat 
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les 
ordres que, mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les 
funcions i les competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i 
els/les agents. 
 
2. La desobediència de les ordres efectivament dictades i les expressions 
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor/a i que pel 
context en què es formulin signifiquin una alteració de la convivència, 
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constituiran infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici que 
en funció de la seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.  
 
3. Així mateix, els/les agents municipals podran retirar de la via i els espais 
públics els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de 
salut pública així ho aconsellin. 
 
Article 13. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
 
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o 
d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o 
qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, 
s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració 
ciutadanes, i es compliran els plans bàsics d’emergència municipal i els plans 
d’emergència específics, així com allò establert a la normativa vigent en 
matèria de protecció civil. 
 
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà 
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com 
dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial, de qui, pels seus 
coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En 
aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans, 
públics i privats que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada i 
els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada. 
  
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació 
de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la 
correcta implantació dels plans de protecció civil. 
 
 
Secció Segona. Utilització d’espais, equipaments i béns públics 
 
Article 14. Normes generals d’ús 
 
1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de 
conformitat amb l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa 
que específicament puguin regular-los. 
 
2. En l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeix:  
 

a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les qualitats o 
les condicions de funcionament, com per exemple:  

 
1r. Llençar o col·locar sense autorització municipal fulls, cartells, banderoles, 

pancartes, rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o 
informació sobre qualsevol espai públic o sobre elements d’edificis i 
altres béns com vehicles, arbrat, senyalitzacions de trànsit, fanals i altres 
elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de mitjans de 
difusió de l’expressió.  
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2n. Manipular o modificar elements de les instal·lacions de l’enllumenat 

públic, el subministrament d’aigua, la senyalització, la vigilància i el 
control del trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la resta de serveis 
públics. 

 
3r. Fer qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes 

d’immobles, instal·lacions, monuments, edificis públics catalogats, 
elements del paisatge urbà i de les vies públiques en general sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament. A tal efecte, caldrà que la 
persona o persones interessades presentin una sol·licitud, la qual anirà 
acompanyada d’una descripció on, com a mínim, s’indiquin les mides, la 
data i el lloc on pretenguin portar a terme l’acció.  
Quan el grafit o pintada s’efectuï sobre un bé privat que es trobi instal·lat 
de forma permanent en la via pública serà necessària l’autorització 
expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona propietària del 
bé en qüestió.  

 
b) La venda ambulant i la compra a l’espai públic de qualsevol tipus 
d’aliment, begudes, productes o serveis, llevat de les autoritzacions 
específiques. 
 
c) Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació sense 
comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament. 

 
d) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o 
que, pel seu caràcter, suposin una limitació de l’ús general en igualtat 
d’altres usuaris o un risc per a les persones o béns. 
 
e) Els comportaments que puguin representar mostres de racisme, 
xenofòbia, sexisme o violència a les activitats culturals o esportives i 
l’alteració de l’ordre. Els/les agents municipals traslladaran a les federacions 
i els comitès esportius corresponents les actes que aixequin sobre les 
incidències que es produeixin a l’efecte que es prenguin les mesures 
corresponents, sense perjudici de la intervenció dels poders públics. 
 
f) La utilització de telèfons mòbils o altres enginys que emetin senyals 
acústics durant la celebració d’actes que requereixin silenci o especial 
atenció. 
 

3. La concessió de l'autorització per a la col·locació o la distribució dels elements 
publicitaris definits al paràgraf 2.a)1r. portarà implícita l'obligació, per part de qui 
en sigui responsable, de netejar els espais de la via pública que es puguin haver 
embrutat i de retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que 
s'hagin utilitzat i llurs corresponents accessoris. L'Ajuntament podrà exigir la 
constitució de fiança o aval bancari per la quantia corresponent als costos 
previsibles d’aquesta neteja. 
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4. En el relatiu al tipificat al paràgraf 2.a)3r, l’autoritat municipal exigirà el 
compliment de la present Ordenança tant si les pintades es fan a zones de domini 
públic, com a façanes, parets o altres elements privats. 
Quan l’immoble hagi estat objecte de pintades, el propietari podrà imputar a 
l’entitat o persona responsable, el cost de les corresponents factures de neteja i 
condicionament, al marge de les sancions establertes per a aquests casos a la 
present Ordenança. La responsabilitat de natura administrativa s’entén sense 
perjudici de l’exigible a les vies penal i civil.  
Sense perjudici de l’indicat al present apartat quant a responsabilitats i imputació 
de despeses, l’actuació municipal de neteja de pintades que atemptin contra la 
dignitat de les persones o el pluralisme polític, social o cultural es produirà d’ofici, 
amb la màxima celeritat possible. 
 
5. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a 
conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes municipals. 
 
6. Qui trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a les 
dependències de la Policia Local. 
 
Article 15. Parcs i jardins 
 
1. És obligació de tots els ciutadans i les ciutadanes respectar la senyalització, 
els horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, 
en general, en tots els espais d’ús públic destinats al lleure. 
 
2. Es prohibeix i per tant, es considera infracció:  
 

a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements 
de forma contrària a les condicions que en regulen l’ús. 

 
b) El comportament o la pràctica d’exercicis o activitats que 

signifiquin risc de danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els 
paviments o qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o 
que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les 
usuàries. 

 
c) L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i 

les places públiques per part de persones que no compleixin les 
condicions i els requisits d’ús. 

 
d) Jugar o fer activitats en zones d’espais verds destinats al lleure, 

prohibides per l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que 
s’hi instal·lin amb aquesta finalitat. 

 
e) Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per 

sobre dels talussos, els parterres i les plantacions, de forma que 
es puguin perjudicar de qualsevol manera els arbres o les 
plantacions. 
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Article 16. Fonts públiques 
 
Als estanys i a les fonts públiques es prohibeix i per tant constitueix infracció 
d’aquesta Ordenança:  
 

a) Banyar-se. 
 
b) Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.  

 
c) Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar 

el contacte de l’animal amb el broc. 
 

d) Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar 
el medi. 

 
e) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o bé  

destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de 
subministrament o per causes de força major. 

 
Article 17. Espais naturals 
 
Als parcs forestals, a les zones de bosc d’ús comú i als espais agraris i fluvials 
serà d’aplicació el que estableixen les normatives específiques que regulen el 
règim d’usos dels equipaments i els espais naturals.  
 
Article 18. Platja 
 
A les platges es prohibeix i per tant constitueix infracció d’aquesta Ordenança:  
 

a) Portar animals de companyia a la sorra i a l’aigua durant l’època 
de bany, llevat dels gossos pigall. 

 
b) Desobeir les ordres dels socorristes que prohibeixen el bany o 

perquè cessi l’exercici d’activitats que puguin generar un perill 
indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça l’ordre o per a 
d’altres, tant a l’aigua com a la sorra. En tots els casos, es 
prohibeix banyar-se quan oneja la bandera vermella. 

 
c) Deixar brutícia a la sorra o a l’aigua. 

 
d) Fer-hi campaments i acampades. S’entén per acampada la 

instal·lació de tendes de campanya, vehicles o remolcs 
habitables; i per campament, l’acampada organitzada. 

 
e) Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes i fonts 

públiques. 
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Article 19. Neteja i salubritat 
 
Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions 
tipificades en altres ordenaments: 
 

a) Orinar, defecar, escopir o fer altres accions de manca d’higiene 
en indrets no específicament autoritzats. 

 
b) Llençar papers, xiclets o deixalles al carrer; abandonar trastos, 

estris o similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, 
tant públics com privats.  

 
c) Llençar, abandonar, abocar o deixar residus sòlids o líquids en 

llocs, vies i transports públics, als solars i a la xarxa de 
sanejament.  

 
Article 20. Fogueres i pirotècnia 
 
1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de 
festivitat assenyalada. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta 
Ordenança, encendre o mantenir foc sense l’autorització municipal i, en 
qualsevol cas:  
 

a) En queden excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes i 
les barbacoes que es fan en espais privats, sempre que disposin 
de les mesures adequades per evitar possibles incendis. 

 
b) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o 

vianants. 
 

c) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de 
subministrament que puguin resultar danyats. 

 
d) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 

 
e) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui 

generar efectes tòxics o contaminants o materials que puguin 
explotar.  

 
2. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta Ordenança, fer ús de 
material pirotècnic a la via i als espais públics sense la corresponent 
autorització -al marge dels usos relacionats amb manifestacions de cultura 
popular- i, en qualsevol cas: 
 

a) Llençar o dirigir petards contra les persones o els béns, de 
manera que signifiqui un risc per a llur integritat, i també col·locar-
los sobre el mobiliari urbà i els béns privats. 
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b) Llençar coets des d’una distància inferior als 500 metres del bosc 
o zones amb arbres que, per les seves circumstàncies, siguin 
susceptibles de combustió. 

 
c) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids 

inflamables, i també a la vora dels establiments d’expedició o 
emmagatzematge. 

 
d) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals 

pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones 
i béns. 

 
e) No respectar les distancies màximes de seguretat establertes en 

espectacles pirotècnics. 
 
3. Si les activitats prohibides amb relació a l’ús de productes pirotècnics les fan 
menors d'edat, el material que portin serà decomissat.  
 
Article 21. Autorització d’activitats específiques en espais públics 
 
1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais 
públics i fixar les normes que s’hauran de complir, tenint en compte les 
característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.  
 
2. Els organitzadors/es de l’activitat són responsables del compliment de les 
condicions establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les 
mesures adients per vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del 
recinte i dels elements i els béns públics que hi hagi instal·lats. 
 
3. Les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels 
béns de domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de 
neteja, tant les instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a llur influència. 
 
Article 22. Promoció de la salut i prevenció de drogodependències 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar en col·laboració amb la resta 
d’administracions públiques i dels agents socials i comunitaris del municipi 
promourà actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut 
individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà 
de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i 
educació sanitàries. 
 
2. D’acord amb el principi de promoció de la salut enunciat al paràgraf anterior, 
s’ha de respectar, a tots els efectes, la normativa establerta per la legislació 
vigent relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de substàncies que 
puguin generar dependència. 
 
3. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin 
generar dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de 
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mostres, així com, en general, totes aquelles activitats de publicitat o promoció 
que incompleixin les exigències legals. 
 
4. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o 
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent. Aquestes 
pràctiques seran objecte d’infracció administrativa o penal, d’acord amb allò 
establert a la legislació de seguretat ciutadana. 
 
5. És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats 
per al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior. 
 
6. L’Ajuntament serà especialment rigorós en el compliment de la prohibició de 
consum de begudes alcohòliques i substàncies que provoquin drogoaddicció a 
zones i espais públics de la ciutat en els supòsits següents:  

a) Quan hi hagi ostentació pública de l’embriaguesa o la 
drogoaddicció. 

b) Quan, per la morfologia i el caràcter del lloc, facin el consum 
grups de persones, o convidi a l’aglomeració d’aquestes. 

c) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la 
convivència i la tranquil·litat de l’entorn o es provoquin situacions 
d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i els seus elements 
configuradors. 

d) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als i les 
vianants o per a la resta de persones usuàries dels espais 
públics. 

e) Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presència d’infants 
i adolescents. 

 
7. Els/les agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les begudes o les 
substàncies, en els supòsits del paràgraf anterior, fins que cessin les 
circumstàncies concomitants al consum. 
 
 
Secció Tercera. Relacions veïnals 
 
Article 23. Sobre el comportament en general 
 
1. La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part de les persones 
ocupants dels immobles que formen les comunitats de propietaris i propietàries 
i de tots els veïns i les veïnes, un comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar, 
en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels immobles, la producció de 
sorolls i altres molèsties que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental 
privada o familiar.  
 
2. D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de 
les activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de 
la comunitat de veïns i propietaris/àries, afecten l’interior dels immobles. 
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Article 24. Activitats als immobles destinats a usos residencials, 
d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes 
 
1. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre 
roba, netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles 
destinats a usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes, cal que 
es mantingui dins dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el 
respecte als i les altres. 
 
2. Així són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns/nes o en els seus immobles o en parts privades d’aquests. Les 
activitats i els usos de les persones i també els elements i les instal·lacions sota 
la seva responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació 
acústica o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el 
benestar dels ciutadans i les ciutadanes, han d’observar les prescripcions 
establertes en aquesta Ordenança i el que disposen la legislació i la resta de 
disposicions generals sobre contaminació acústica, així com la resta de 
normativa específica que els sigui aplicable. 
 
3. A títol d’enumeració no exhaustiva, es consideren activitats, usos i elements 
sota la responsabilitat de les persones titulars:  
 

a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i 
d’altres elements destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi 
domicili. 

 
b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure 

mobles, o accionar sistemes de tancament d’espais interiors o 
exteriors. 

 
c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, 

com el cant o l'emissió de música amb instruments musicals.  
 

d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre 
roba, espolsar catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa 
a l’interior dels immobles i les comunitats de veïns i veïnes. 

 
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva 

destinació, vetllar per la conservació de les condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic. Cal assegurar l’habitatge, 
d’acord amb l’establert a la legislació, garantint com a mínim els 
riscs que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys 
contra tercers. 

 
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en 

condicions adients d’higiene i salubritat. 
 

g) Fer les obres necessàries per al manteniment adequat i la 
conservació de l’immoble i els seus serveis, per tal que reuneixi 
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les degudes condicions estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i 
de seguretat. Les persones propietàries i usuàries dels habitatges 
han de respondre de les sancions que l’Ajuntament els imposi per 
no complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop 
aprovades pels òrgans de la comunitat les obres o les mesures 
necessàries, una o més persones s’oposin o demorin 
injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en qual 
aquestes respondran individualment de les sancions que 
s’imposin per via administrativa. 

 
4. Les persones propietàries i usuàries dels habitatges han de complir, a càrrec 
seu, els requeriments que l’Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes 
nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 
 
Article 25. Prohibicions 
 
1. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta Ordenança: 
 

a) L’execució de feines de reforma, conservació o millora dels 
immobles (construcció, fusteria, o altres de semblants) dins la 
franja horària compresa entre les 20.00 hores i les 8.00 hores. 

 
b) L’execució de feines de reparació o instal·lació 

d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars dins 
la franja horària compresa entre les 20.00 hores i les 8.00 hores 
que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior o 
que superin els límits sonors que la legislació de contaminació 
acústica i les disposicions municipals estableixen. 

 
c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en 

l’execució d’activitats de forma reiterada en l’àmbit veïnal que 
causin molèsties i/o perjudicis o danys. 

 
d) Desenvolupar accions o omissions contraris als estatuts de la 

comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o una 
molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de 
la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà de les actes 
de la junta de propietaris. 

 
e) Distribuir correspondència comercial als immobles on la propietat 

d’aquests hagi acordat i senyalitzat degudament la prohibició. 
 
2. S’exceptuen de l’establert als paràgrafs anteriors les feines de reparació 
urgent i necessària 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. 
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Article 26. Solució extrajudicial de conflictes 
 
Els òrgans i els serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins 
l’àmbit de les seves competències, de mecanismes públics de solució de 
conflictes mitjançant la conciliació, la transacció, la mediació o l’arbitratge, que 
en cap cas no podran donar lloc a solucions contràries a l’ordenament jurídic. 
 
 
Secció Quarta. Tinença d’animals 
 
Article 27. Marc normatiu 
 
L’Ordenança municipal reguladora de la tinença i de la protecció d'animals, en 
el marc de la legislació sectorial corresponent, regula, entre d’altres, aquells 
aspectes de la tinença d’animals relacionats amb la convivència, fins i tot dins 
l’àmbit de les relacions de veïnatge i als espais públics. 
 
 
Secció Cinquena. Circulació 
 
Article 28. Marc normatiu 
 
L’Ordenança municipal de circulació, en el marc de la legislació sectorial 
corresponent, regula, entre d’altres, aquells aspectes en matèria del trànsit dels 
vianants, els vehicles i els animals per les vies urbanes relacionats amb la 
convivència als espais públics. 
 
 
Secció Sisena. Gestió de residus 
 
Article 29. Marc normatiu 
  
La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que 
incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental dels 
espais de titularitat pública ha de regir-se per la normativa específica aplicable 
de medi ambient i gestió dels residus. 
 
 
Secció Setena. Contaminació acústica, atmosfèrica i odorífera 
 
Article 30. Marc normatiu 
 
1. La legislació sectorial de contaminació acústica, regula les mesures 
necessàries per prevenir i corregir aquest tipus de contaminació, fins i tot dins 
l’àmbit de les relacions de veïnatge i als espais públics. 
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2. La legislació sectorial de contaminació atmosfèrica regula les mesures 
necessàries per prevenir i corregir aquest tipus de contaminació, fins i tot dins 
l’àmbit de les activitats comercials, industrials o de qualsevol mena. 
 
3. La legislació sectorial de contaminació odorífera regula les mesures 
necessàries per prevenir i corregir aquest tipus de contaminació, fins i tot dins 
l’àmbit de les relacions de veïnatge i als espais públics. 
 
 
Capítol IV. Foment de la convivència ciutadana i del 
civisme 
 
Article 31. Pla municipal de civisme 
 
L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència que siguin 
necessàries per promoure una cultura cívica comuna. El Pla municipal de 
civisme serà l’instrument on concretar el conjunt de propostes i serveis per a 
millorar la convivència ciutadana i definir com volem viure i conviure al nostre 
municipi. 
 
Aquest Pla se sustentarà en els eixos següents: sensibilització/comunicació; 
educació per a la convivència; participació – pacte ciutadà; adequació de 
serveis, i autoritat democràtica. 
 
Article 32. Xarxa Cívica de Canet 
 
1. Es constitueix la Xarxa Cívica de Canet com a observatori permanent per a 
la convivència, com a òrgan col·legiat de caràcter permanent, adscrit al Pla 
municipal de civisme, que tindrà atribuïdes funcions de consulta, de recollida, 
anàlisi i intercanvi de dades i informació, d’estudi d'experiències comparades i 
de formulació de propostes i suggeriments, sobre bones pràctiques en matèria 
de convivència i civisme. 
 
2. Així mateix, la Xarxa Cívica de Canet elaborarà anualment un informe en el 
qual s'analitzaran i valoraran les principals qüestions que s'hauran plantejat 
durant l'any anterior, es recolliran les conclusions corresponents i es proposarà 
als òrgans competents l'adopció de les mesures que es considerin oportunes 
per a la millora de la convivència al municipi. 
 
3. Per decret de l'Alcaldia s'establirà la seva composició i les seves normes de 
funcionament. 
 
Article 33. Col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya 
 
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències pròpies, impulsarà la 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per 
garantir la convivència i el civisme.  
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Es tindrà especialment en compte l’Observatori Català del Civisme, com a 
òrgan de referència per a l’orientació d’aquestes polítiques. 
 
Article 34. Col·laboració amb la resta de municipis de la comarca 
 
1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, impulsarà la 
col·laboració amb la resta de municipis de la comarca, a l’efecte de coordinar 
les accions destinades a garantir el compliment, en els seus respectius 
municipis, d'unes pautes o uns estàndards mínims comuns de convivència i de 
civisme. 
 
2. Així mateix, l'Ajuntament de Canet de Mar fomentarà l'establiment de 
sistemes de col·laboració, d'informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de 
dades i experiències entre els diversos municipis de la comarca a fi que 
aquests puguin dur a terme amb la màxima eficàcia i coneixement les seves 
polítiques pròpies en matèria de convivència i de civisme. 
 
 
Article 35. Voluntariat i associacionisme 
 
1. L'Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a 
aquelles persones o entitats o associacions que vulguin col·laborar en la 
realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el 
manteniment del civisme i la convivència a la ciutat. 
 
2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l'Ajuntament amb les 
associacions de veïns i veïnes i les altres associacions i entitats ciutadanes 
que, pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament al municipi, experiència, 
coneixements o altres circumstàncies, més puguin contribuir al foment de la 
convivència i el civisme. 
 
Article 36. Agents cívics 
 
Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, facin serveis a la via pública 
podran actuar com a agents cívics amb funcions de vigilància d'aquesta 
Ordenança. Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Guàrdia 
Urbana que exerceixi les funcions d'autoritat que té reconegudes per 
l'ordenament jurídic. 
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CAPÍTOL V. Règim sancionador 
 
Secció primera. Infraccions, sancions i procediment 
sancionador 
 
Article 37. Tipificació d’infraccions  
 
1. Són infraccions administratives els fets o les conductes que impliquin 
l’incompliment total o parcial de les obligacions o les prohibicions establertes en 
aquesta Ordenança municipal.  
 
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla 
a la taula de l’annex I. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta 
Ordenança no expressament qualificat com a infracció greu o molt greu es 
considera infracció lleu. 
 
3. En casos de reiteració en la comissió de les infraccions a efectes de 
graduació de la sanció es considerarà el següent: 
 

a) Seran qualificades com a molt greus la segona i successives 
infraccions greus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini 
de dos anys. 

 
b) Seran qualificades com a greus la segona i successives 

infraccions lleus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini de 
sis mesos. 

 
Article 38. Sancions 
 
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per part de l’òrgan competent 
amb multes de fins a 400,00 euros; les greus, amb multes de 401,00 fins a 
1.000,00 euros, i les molt greus, amb multes de 1.001,00 fins a 2.000,00 euros, 
d’acord amb el que es detalla a la taula de l’annex I. També es poden 
sancionar amb la revocació de l’autorització municipal amb la qual tingui alguna 
relació o bé amb la suspensió temporal de la seva vigència o del dret a obtenir-
la o renovar-la. 
 
2. Les sancions per infraccions lleus poden ser commutades, d’acord amb les 
condicions que s’estableixen a l’article 48 d’aquesta Ordenança.  
 
3. La modificació de la taula d’infraccions i sancions de l’annex I s’haurà de 
tramitar amb les formalitats de l’aprovació de les ordenances municipals. 
 
Article 39. Gradació de les sancions 
 
1. Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte: 
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a) La gravetat de la infracció i el perjudici causat als interessos 
generals. 

 
b) La irreparabilitat del dany causat o l’elevat cost de reparació. 

 
c) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 

 
d) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut amb la 

infracció. 
 

e) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
 

f) El fet que hi hagi requeriment previ. 
 
2. Si no s’hi aprecien circumstàncies atenuants o agreujants les sancions 
s’aplicaran en el seu terme mig. 
 
Article 40. Reparació del dany i execució subsidiària  
 
1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es 
puguin imposar a les persones responsables de les infraccions d’aquesta 
Ordenança, l’autoritat municipal exigirà a aquestes la reparació dels danys 
causats i/o la reposició de la realitat física alterada.  
 
2. L’Ajuntament podrà fer subsidiàriament els treballs que, segons aquesta 
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a 
aquestes de les despeses originades pels treballs esmentats, degudament 
justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.  
 
Article 41. Persones responsables  
 
1. Les accions o les omissions que contravinguin allò que regula aquesta 
Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens 
perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el 
principi non bis in idem. 
 
2. A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació 
sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, en 
seran responsables les persones següents: 
 

a) Responsables directes: 
 

1r. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per 
acció o per omissió, tret dels supòsits que aquestes siguin 
menors d’edat o hi concorri alguna causa legal 
d’inimputabilitat, cas en qual en seran responsables directes 
els pares, les mares, els tutors, les tutores, els/les 
guardadors/res legals o aquelles persones que en 
posseeixin la custòdia legal. 
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2n. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els 

quals s’ha comès la infracció, sempre que aquestes siguin 
les que condueixin en el moment de la comissió de la 
infracció. 

 
3r. La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per 

acció o omissió, hagi participat en la comissió de la 
infracció, d’acord amb la normativa reguladora dels animals 
domèstics o de companyia i dels animals considerats 
potencialment perillosos. 

 
4t. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions 

municipals. 
 
5è. Les persones titulars dels establiments i organitzadores 

d’espectacles, en cas de no tenir concedida la llicència o 
l’autorització municipal corresponent. 

 
6è. Totes aquelles persones que apareguin com a 

responsables directes en les disposicions d’aquesta 
Ordenança. 

 
b) Responsables subsidiaris/àries: 

 
1r. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què 

s’ha comès la infracció, sempre que aquestes no siguin 
els/les conductors/es en el moment de la comissió de la 
infracció. 

 
2n. Les persones propietàries dels animals, sempre que no 

estiguin presents en el moment de la comissió de la 
infracció. 

 
c) Responsables solidaris/àries: quan el compliment de les 

obligacions previstes en aquesta Ordenança correspongui a 
diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el 
grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la 
infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les 
infraccions que cometin com de les sancions que s’imposin. 

 
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions 
assenyalades en aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, 
sinó també pels actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en 
aplicació del que s’especifica a aquest efecte en la legislació vigent i en 
aquesta Ordenança. 
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Article 42. Òrgan competent  
 
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador, per nomenar 
la persona que l’instrueix i per resoldre’l és l’Alcaldia o l’òrgan en qui hagi 
delegat aquesta competència. 
 
Article 43. Procediment sancionador 
 
1. El procediment es regirà per l’establert a la reglamentació de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador. 
 
2. Els terminis i les normes sobre la prescripció de les infraccions i les sancions 
es regeixen pel que estableix la legislació de procediment administratiu comú. 
 
Article 44. Relació dels fets denunciats amb altres ordenaments  
 
1. Quan les infraccions d’aquesta Ordenança signifiquin infraccions de normes 
de rang superior s’haurà de procedir d’acord amb allò establert en aquestes 
normes. 
 
2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans 
competents estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho 
comunicaran a l’autoritat judicial corresponent i s’haurà de suspendre el 
procediment fins que no hi hagi resolució judicial.  
 
Article 45. Finalització del procediment  
 
1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor/a reconeix la 
seva responsabilitat, es resoldrà immediatament amb la imposició de la sanció 
que escaigui.  
 
2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la 
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos 
corresponents. A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó de la present 
Ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions de fins al 30% de la 
proposta de sanció econòmica de l’instructor/a. En cas d’abonar-se aquest 
import, es posarà fi al procediment sense cap més tràmit.  
 
Article 46. Destinació de les sancions  
 
L’import dels ingressos de l’Ajuntament en virtut de les sancions imposades 
mitjançant la present Ordenança es destinarà a millorar, en les seves diverses 
formes i a través de diversos programes, l’espai urbà com a lloc de trobada i 
convivència. 
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Secció segona. Prestacions substitutòries a la sanció 
econòmica 
 
Article 47. Prevenció i Mediació 
 
1. L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals 
encaminades a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en 
l’espai públic.  
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb els principis de la justícia 
restaurativa, promourà especialment la mediació i la resolució de conflictes com 
a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. 
 
Article 48. Treballs comunitaris 
 
1. Les infraccions lleus a aquesta Ordenança poden tenir com a mesura 
alternativa o substitutòria de la multa la participació en activitats formatives i de 
educació en els valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat 
laboral, la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor 
de la comunitat. Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries seran 
promogudes quan els autors de les infraccions siguin menors d’edat. 
 
2. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior: 
  

a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa 
infracció. 

 
b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els 

dos anys anteriors. 
 

c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació 
municipal durant la instrucció del procediment sancionador.  

 
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha 
d’ajustar-se als principis següents:  
 

a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona 
infractora. 

 
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona 

infractora. 
 

c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa. 
 

d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys 
causats. 

 
e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat feta 

és útil i necessària per a la comunitat o per si mateixa. 
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f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a 

l’aplicació de la mesura correctora ha de ser el més curt possible. 
 

g) Cal concretar prèviament l’abast (nombre d’hores o extensió) i 
continguts de l’activitat a fer. 

 
4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de 
trenta hores.  
 
5. En incoar l’expedient s’ha d’informar la persona interessada de la possibilitat 
d’acollir-se a la commutació de la sanció. 
 
6. La sol·licitud d’acolliment al procediment de commutació, un cop ferma i 
acceptada en els termes que es fixin, suspèn la tramitació de l’expedient 
sancionador. Si la persona infractora no fa positivament les activitats 
alternatives establertes, recaurà sobre ella la sanció econòmica íntegra 
imposada inicialment. 
 
7. L’organització del sistema de prestació alternativa, així com el catàleg de les 
mesures substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta 
Ordenança, seran regulats mitjançant una instrucció general que s’aprovarà per 
decret d’Alcaldia. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les mesures de foment de la convivència que han estat proposades al si del 
procés de participació ciutadana i al tràmit d’informació pública posterior a 
l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança formen part de l’objecte material del Pla 
de Civisme que s’esmenta a l’exposició de motius i es defineix a l’article 31, 
que haurà de detallar el calendari d’implantació de cadascuna de les mesures i 
actuacions en general. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança es regiran pel règim sancionador vigent en el moment de 
cometre's la infracció. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest 
Ajuntament que s’oposin a les disposicions de la present Ordenança, les 
contradiguin o hi resultin incompatibles. 
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DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Difusió de l'Ordenança 
 
1. Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l'Ajuntament en farà una 
edició especialment preparada per ser distribuïda àmpliament en diferents 
punts de la ciutat, com ara l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, el centre cívic, la 
biblioteca, els equipaments esportius, els centres educatius, l’estació, les 
places i els mercats, l’oficina de turisme i d'informació, els hotels, les pensions i 
els establiments de pública concurrència, les associacions veïnals i les entitats 
ciutadanes, entre d'altres. 
 
2. Així mateix, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenança, s'editarà i es distribuirà una guia sobre civisme i convivència 
ciutadana a Canet de Mar. En aquesta guia s'identificaran les conductes 
antijurídiques i les sancions corresponents a cada una d'elles, segons les 
diverses ordenances municipals vigents. 
 
Segona. Revisió de l'Ordenança 
 
Cada dos anys es farà una revisió i actualització de les conductes i les 
previsions contingudes en aquesta Ordenança per si fos necessari incorporar-hi 
alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar o suprimir alguna de 
les que ja hi ha. Per fer aquesta revisió, es tindran especialment en compte, 
entre d'altres, els treballs fets i les conclusions adoptades per la Xarxa Cívica 
de Canet a la qual es refereix l'article 32. 
 
Tercera. Carta de drets i deures dels ciutadans 
 
L'Ajuntament recollirà, en una carta, els drets i els deures dels ciutadans i els 
donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania i a les persones que són a Canet 
de Mar. 
 
Quarta. Entrada en vigor 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al cap de quinze dies hàbils d’haver estat 
publicada al BOP i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o 
modificació. 
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ANNEX I. Taula d’infraccions i sancions 
 

Art Apt. Infracció Classificació Sanció (imports en €) 
  Infracció Grau màxim
5 2a No complir les obligacions que 

determinen els bans dictats per l’Alcaldia
Lleu fins a 400,00 €

5 2b No facilitar a les autoritats municipals les 
dades i la informació que els sol·licitin 
quan aquestes, justificadament, siguin 
necessàries per a la tramitació i el bon fi 
dels procediments administratius 
municipals. 

Lleu fins a 400,00 €

5 2c No comparèixer davant de l’autoritat 
municipal quan se sigui citat/da per 
disposició legal amb indicació del motiu 
de la citació 

Lleu fins a 400,00 €

5 2d No facilitar a l’Administració la realització 
d’informes, inspeccions, actes 
d’investigació i dades veraces pròpies o 
de tercers quan no afectin la intimitat o el 
secret professional, en els casos 
previstos per la llei o quan siguin 
necessàries per a la prossecució dels 
procediments administratius que 
serveixen a l’Administració per 
desenvolupar les seves competències i 
activitats legítimes o per defensar els 
interessos generals 

Lleu fins a 400,00 €

5 2e No mantenir un tracte respectuós i 
correcte amb el personal que integra 
l’Administració municipal i les seves 
autoritats en correspondència al deure 
del personal de l’Administració de 
mantenir un tracte acurat i respectuós 
amb els ciutadans i les ciutadanes. 

Lleu fins a 400,00 €

5 2f No esmenar i corregir les deficiències 
observades en les seves activitats quan 
hagin estat requerits/des a aquest efecte 
per l’Administració municipal 

Lleu fins a 400,00 €

11 8 No evitar, els pares, les mares o 
tutors/es que els infants menors de vuit 
anys transitin sols per les vies públiques; 
i/o que accedeixin a la calçada si no van 
acompanyats.  

Lleu fins a 400,00 €

14 2.a Cometre accions que puguin deteriorar o 
alterar les qualitats o les condicions de 
funcionament, dels espais, els 
equipaments i els béns públics 

Lleu fins a 400,00 €
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14 2.a.1 Llençar o col·locar sense autorització 
municipal fulls, cartells, banderoles, 
pancartes, rètols i altres objectes 
destinats al suport publicitari o 
informació, sobre qualsevol espai públic 
o sobre elements d’edificis i altres béns 
com vehicles, arbrat, senyalitzacions de 
trànsit, fanals i altres elements del 
mobiliari urbà no destinats a ser suport 
de mitjans de difusió de l’expressió 

Lleu fins a 400,00 €

14 2.a.3 Fer qualsevol pintada, grafit, rascada o 
expressió gràfica en façanes d’immobles, 
instal·lacions, monuments, edificis 
públics catalogats, elements de paisatge 
urbà i de les vies públiques en general, 
sense autorització expressa de 
l’Ajuntament. 

Lleu fins a 400,00 €

14 b La venda ambulant i la compra a l’espai 
públic de qualsevol tipus d’aliment, 
begudes, productes o serveis, llevat de 
les autoritzacions específiques. 

Lleu fins a 400,00 €

14 c Executar treballs d’ornamentació, 
restauració o reparació sense 
comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament 

Lleu fins a 400,00 €

14 d Cometre accions que puguin representar 
un ús abusiu dels béns o que, pel seu 
caràcter, suposin una limitació de l’ús 
general en igualtat d’altres usuaris o un 
risc per a les persones o els béns 

Lleu fins a 400,00 €

14 f Utilitzar telèfons mòbils o altres enginys 
que emetin senyals acústics durant la 
celebració d’actes que requereixin silenci 
o especial atenció 

Lleu fins a 400,00 €

14 3 No efectuar, la persona responsable de 
la concessió de l'autorització per a la 
col·locació o la distribució dels elements 
publicitaris, la neteja dels espais de la via 
pública que es puguin haver embrutat i/o 
no retirar, dins del termini autoritzat, tots 
els elements publicitaris que s'hagin 
utilitzat i llurs corresponents accessoris 

Lleu fins a 400,00 €

15 1 No respectar la senyalització, els horaris 
i les condicions d’ús que l’Ajuntament 
estableix en parcs, jardins i, en general, 
en tots els espais d’ús públic destinats al 
lleure 

Lleu fins a 400,00 €

15 2a Fer servir els espais verds destinats al 
lleure i els seus elements de forma 
contrària a les condicions que en regulen 
l’ús 

Lleu fins a 400,00 €
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15 2c Fer ús dels gronxadors i d’altres aparells 
d’esbarjo situats als parcs i les places 
públics per part de persones que no 
compleixin les condicions i els requisits 
d’ús 

Lleu fins a 400,00 €

15 2d Jugar o fer activitats, en zones d’espais 
verds destinats al lleure, prohibides per 
l‘Ajuntament mitjançant els cartells 
indicadors que s’hi instal·lin amb aquesta 
finalitat 

Lleu fins a 400,00 €

15 2e Arrencar, maltractar o retirar arbres, 
fruits i plantes, o passar per sobre de 
talussos, parterres i plantacions, de 
forma que pugui perjudicar de qualsevol 
manera els arbres o les plantacions 

Lleu fins a 400,00 €

16 c Abeurar animals, als estanys i a les fonts 
públiques, sempre que el tipus de font no 
permeti evitar el contacte de l’animal 
amb el broc 

Lleu fins a 400,00 €

16 e Fer consum o provisió excessiva d’aigua 
als estanys i a les fonts públiques per 
deixar-la perdre o bé  destinar-la a ús 
privat, sempre que no sigui justificat per 
tall de subministrament o per causes de 
força major 

Lleu fins a 400,00 €

18 c Deixar brutícia a la sorra o a l’aigua Lleu fins a 400,00 €

18 d Fer-hi campaments i acampades. 
S’entén per acampada la instal·lació de 
tendes de campanya, vehicles o remolcs 
habitables; i per campament, l’acampada 
organitzada 

Lleu fins a 400,00 €

19 2b Llençar papers, xiclets o deixalles al 
carrer 

Lleu fins a 400,00 €

22 6a Consumir begudes alcohòliques i 
substàncies que provoquin 
drogoaddicció en zones i espais públics i 
fer ostentació pública de l’embriaguesa o 
la drogoaddicció 

Lleu fins a 400,00 €

22 6b Consumir begudes alcohòliques i 
substàncies que provoquin 
drogoaddicció en zones i espais públics 
quan per la morfologia i el caràcter del 
lloc, el consum el facin grups de 
persones, o convidi a l’aglomeració 
d’aquestes 

Lleu fins a 400,00 €

24 2 Fer activitats que causin molèsties 
efectives o perjudicis a altres veïns i 
veïnes o en els seus immobles o en 
parts privades d’aquests sense observar 
les prescripcions establertes en aquesta 
Ordenança i el que disposen la legislació 

Lleu fins a 400,00 €
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i la resta de disposicions generals sobre 
contaminació acústica, així com la resta 
de normativa específica que els sigui 
aplicable 

24 3a Fer activitats que causin molèsties 
efectives o perjudicis a altres veïns i 
veïnes o en els seus immobles o parts 
privades d’aquests pel funcionament 
d’instal·lacions, aparells electrodomèstics 
i altres elements destinats a l’esbarjo i al 
lleure en el propi domicili 

Lleu fins a 400,00 €

24 3b Fer activitats que causin molèsties 
efectives o perjudicis a altres veïns i 
veïnes o en els seus immobles o parts 
privades d’aquests per activitats 
ocasionals, com traslladar, adequar o 
moure mobles, o accionar sistemes de 
tancament d’espais interiors o exteriors 

Lleu fins a 400,00 €

24 3c Fer activitats que causin molèsties 
efectives o perjudicis a altres veïns i 
veïnes o en els seus immobles o parts 
privades d’aquests pel volum de la veu 
humana o de les activitats de les 
persones, com el cant o l'emissió de 
música amb instruments musicals 

Lleu fins a 400,00 €

24 3d Fer activitats que causin molèsties 
efectives o perjudicis a altres veïns i 
veïnes o en els seus immobles o parts 
privades d’aquests per desenvolupar 
activitats domèstiques com regar 
plantes, estendre roba, espolsar catifes i 
estovalles, o evacuar fums, aigua o 
brossa a l’interior dels immobles i les 
comunitats de veïns 

Lleu fins a 400,00 €

24 3e No tenir, l'habitatge, contractada 
assegurança garantint com a mínim els 
riscs que derivin de causes fortuïtes, de 
força major i de danys contra tercers 

Lleu fins a 400,00 €

24 3e No tenir cura en l’ús i la conservació de 
l’habitatge d’acord amb la seva 
destinació, o no vetllar per la conservació 
de les condicions de seguretat, salubritat 
i ornament públic 

Lleu fins a 400,00 €

24 3f No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i 
rosegadors i en condicions adients 
d’higiene i salubritat 

Lleu fins a 400,00 €

24 3g No fer les obres necessàries per al 
manteniment adequat i la conservació de 
l’immoble i els seus serveis, per tal que 
reuneixi les degudes condicions 
estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i 
de seguretat. 

Lleu fins a 400,00 €
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25 1a Executar feines de reforma, conservació 
o millora dels immobles (construcció, 
fusteria, o altres de semblants) dins la 
franja horària compresa entre les 20.00 
hores i les 8.00 hores 

Lleu fins a 400,00 €

25 1b Executar feines de reparació o 
instal·lació d’electrodomèstics, aparells 
elèctrics o instal·lacions auxiliars dins la 
franja horària compresa entre les 20.00 
hores i les 8.00 hores o que superin els 
límits sonors que la legislació de 
contaminació acústica i les disposicions 
municipals estableixen 

Lleu fins a 400,00 €

25 1c Desenvolupar accions o ometre el deure 
de diligència en l’execució d’activitats de 
forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant 
molèsties i/o perjudicis o danys 

Lleu fins a 400,00 €

25 1d Desenvolupar accions o omissions 
contraris als estatuts de la comunitat de 
propietaris/àries que provoquin un 
perjudici o una molèstia reiterada i que 
siguin un element de pertorbació greu de 
la convivència veïnal, posada de 
manifest per mitjà de les actes de la 
junta de propietaris/àries 

Lleu fins a 400,00 €

25 1e Distribuir correspondència comercial als 
immobles on la propietat d’aquests 
n’hagi acordat i senyalitzat degudament 
la prohibició 

Lleu fins a 400,00 €

37 2 Altres incompliments de l’Ordenança Lleu fins a 400,00 €

4 1b Fer accions que puguin ocasionar danys 
o alterar el funcionament regular i l’estat 
del mobiliari urbà conforme al seu destí, 
o que en comportin la degradació visual 
o d’ornat 

Greu fins a 1.000,00 €

4 2 No respectar el lliure exercici dels drets 
reconeguts als altres ciutadans i 
ciutadanes en aquesta Ordenança i en la 
resta de normatives 

Greu fins a 1.000,00 €

4 3 No respectar la convivència, la 
tranquil·litat ciutadana, el medi ambient 
urbà i la seguretat de les persones no 
evitant la comissió d’actes que puguin 
deteriorar-les 

Greu fins a 1.000,00 €

4 4 No respectar la tranquil·litat i els 
estàndards ambientals de la convivència 
familiar o individual de la resta de 
ciutadans i ciutadanes, tot i 
desenvolupar-se en els espais privats 

Greu fins a 1.000,00 €
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9 2 Adoptar i/o mantenir conductes i 
comportaments que atempten contra la 
convivència ciutadana i les activitats 
coactives o coercitives encara que no 
tinguin rellevància penal, com ara 
baralles i discussions violentes. És una 
circumstància agreujant que causin 
aldarulls o desordres públics 

Greu fins a 1.000,00 €

10 2 Conculcar la dignitat de tercers, de fet o 
de paraula, mitjançant insult, burla, 
molèsties intencionades i innecessàries, 
coacció psíquica o física, agressions, o 
fets anàlegs 

Greu fins a 1.000,00 €

11 5 La negligència greu de les persones 
legalment responsables en el 
compliment del dret d’escolarització i de 
l’assistència a l’escola del/la menor 

Greu fins a 1.000,00 €

12 1 No seguir les indicacions i les ordres 
que, mitjançant els procediments 
establerts i en el compliment de les 
funcions i les competències atribuïdes, 
els imparteixin les autoritats municipals i 
els seus i les seves agents 

Greu fins a 1.000,00 €

12 2 Desobeir les ordres efectivament 
dictades per les autoritats municipals o 
els seus agents i les expressions 
irrespectuoses que impliquin una 
voluntat menyspreant de l’autor/a i pel 
context en què es formulen signifiquin 
una alteració de la convivència 

Greu fins a 1.000,00 €

14 2.a.2 Manipular o modificar elements de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic, el 
subministrament d’aigua, la 
senyalització, la vigilància i el control del 
trànsit i de la seguretat ciutadana, o de la 
resta de serveis públics 

Greu fins a 1.000,00 €

14 e Adoptar comportaments que puguin 
representar mostres de racisme, 
xenofòbia o violència a les activitats 
culturals o esportives i l’alteració de 
l’ordre 

Greu fins a 1.000,00 €

15 2b Comportar-se o practicar exercicis o 
activitats que signifiquin risc de danys 
per a la vegetació, per al mobiliari, per al 
reg, per als paviments o per a qualsevol 
altre element auxiliar que integra l’espai, 
o que representin un risc per a la 
integritat física dels usuaris 

Greu fins a 1.000,00 €

16 a Banyar-se als estanys i a les fonts 
públiques  

Greu fins a 1.000,00 €

16 b Llençar, o permetre que nedin, gossos o 
altres animals als estanys i a les fonts 
públiques  

Greu fins a 1.000,00 €
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16 d Llençar qualsevol mena de material 
susceptible de contaminar el medi als 
estanys i a les fonts públiques 

Greu fins a 1.000,00 €

18 a Portar animals de companyia a la sorra i 
a l’aigua durant l’època de bany, llevat 
dels gossos pigall 

Greu fins a 1.000,00 €

18 b Desobeir les ordres dels socorristes que 
prohibeixen el bany o perquè cessi 
l’exercici d’activitats que puguin generar 
un perill indegut per a la mateixa persona 
a qui s’adreça l’ordre o per a d’altres, 
tant a l’aigua com a la sorra. En tots els 
casos, es prohibeix banyar-se quan 
oneja la bandera vermella 

Greu fins a 1.000,00 €

18 e Fer servir sabó i altres productes de 
neteja a les dutxes i fonts públiques 

Greu fins a 1.000,00 €

19 2a Orinar, defecar, escopir o fer altres 
accions de manca d’higiene en indrets 
no específicament autoritzats 

Greu fins a 1.000,00 €

19 2b Abandonar trastos, estris o similars a la 
via pública i als espais oberts sense 
edificar, tant públics com privats 

Greu fins a 1.000,00 €

19 2c Llençar, abandonar, abocar o deixar 
residus sòlids o líquids als llocs, les vies i 
els transports públics, als solars i a la 
xarxa de sanejament 

Greu fins a 1.000,00 €

20  Encendre fogueres o mantenir foc a la 
via pública sense l’autorització municipal

Greu fins a 1.000,00 €

20 1b Preparar fogueres en llocs on obstrueixin 
el pas de vehicles o vianants 

Greu fins a 1.000,00 €

20 1c Encendre fogueres a prop d’elements o 
xarxes de subministrament que puguin 
resultar danyats 

Greu fins a 1.000,00 €

20 1d Fer foc a menys de 20 metres de 
vehicles o edificis 

Greu fins a 1.000,00 €

20 1e Posar a la foguera materials la 
combustió dels quals pugui generar 
efectes tòxics o contaminants o materials 
que puguin explotar 

Greu fins a 1.000,00 €

20 2a Llençar o dirigir petards contra els béns, 
de manera que signifiqui un risc per a la 
seva integritat, i també col·locar-los 
sobre el mobiliari urbà i els béns privats 

Greu fins a 1.000,00 €

21 1 Celebrar activitats específiques als 
espais públics sense autorització 
municipal  

Greu fins a 1.000,00 €

21 2 No complir, les persones organitzadores 
de les celebracions les condicions 
establertes per l’Administració municipal 

Greu fins a 1.000,00 €
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21 3 No mantenir, les persones titulars 
d’autoritzacions d’ús comú especial o 
d’ús privatiu dels béns de domini públic, 
en les condicions degudes de neteja, 
tant les instal·lacions pròpies com l’espai 
urbà sotmès a llur influència 

Greu fins a 1.000,00 € 
o suspensió de l’autorització fins 

a 1 any

22 3 Fer promoció pública de totes les 
substàncies que puguin generar 
dependència i siguin nocives per a la 
salut, la distribució gratuïta de mostres, 
així com, en general, totes aquelles 
activitats de publicitat o promoció que 
incompleixen les exigències legals 

Greu fins a 1.000,00 €

22 5 Abandonar al carrer estris o instruments 
utilitzats per al consum de drogues, 
estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació 
vigent 

Greu fins a 1.000,00 €

22 6c Consumir begudes alcohòliques i 
substàncies que provoquin 
drogoaddicció en zones i espais públics 
quan com a resultat de l’acció del 
consum, es deteriori la convivència i la 
tranquil·litat de l’entorn o es provoquin 
situacions d’insalubritat o perjudicis per a 
l’entorn i els seus elements 
configuradors 

Greu fins a 1.000,00 €

22 6d Consumir begudes alcohòliques i 
substàncies que provoquin 
drogoaddicció en zones i espais públics 
quan el consum s’exterioritzi en forma 
denigrant per als vianants o per a la 
resta de persones usuàries dels espais 
públics 

Greu fins a 1.000,00 €

22 6e Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics quan els llocs es 
caracteritzin per l’afluència o la presència 
d’infants i adolescents 

Greu fins a 1.000,00 €

37 3b La segona i successives infraccions lleus 
comeses pel mateix subjecte dins d’un 
termini de sis mesos 

Greu fins a 1.000,00 €

4 1a Fer accions que puguin generar 
situacions de risc o perill per a la salut i 
la integritat física de persones i béns 

Molt Greu fins a 2.000,00 €
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10 3 Conculcar la dignitat de tercers, de fet o 
de paraula, mitjançant insult, burla, 
molèsties intencionades i innecessàries, 
coacció psíquica o física, agressions, o 
fets anàlegs, quan l’objecte d’aquestes 
conductes siguin menors, persones amb 
una discapacitat (física, psíquica, 
sensorial o malaltia mental) que les faci 
especialment vulnerables, o autoritats i 
funcionaris/àries que actuïn en l’exercici 
de les seves funcions. 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

20 2a Llençar o dirigir petards contra les 
persones, de manera que signifiqui un 
risc per a la seva integritat 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

20 2b Llençar coets des d’una distància inferior 
als 500 metres del bosc o zones amb 
arbres que, per les seves 
circumstàncies, siguin susceptibles de 
combustió 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

20 2c Fer servir productes pirotècnics a la vora 
de productes o líquids inflamables, i 
també a la vora dels establiments 
d’expedició o emmagatzematge 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

20 2d Posar productes pirotècnics dins 
d’elements l’explosió dels quals pugui 
provocar la dispersió d’objectes amb risc 
per a les persones i els béns 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

20 2e No respectar les distancies màximes de 
seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics  

Molt Greu fins a 2.000,00 €

21 2 No adoptar les mesures adients per 
vetllar per la seguretat de les persones i 
pel bon ús del recinte i dels elements i 
béns públics que hi hagi instal·lats 

Molt Greu fins a 2.000,00 €

37 3a La segona i successives infraccions 
greus comeses pel mateix subjecte dins 
d’un termini de dos anys 

Molt greu fins a 2.000,00 € 
o revocació de l’autorització

17  Aplicació de la normativa sectorial 
22 4 Aplicació de la normativa sectorial 
27  Aplicació de la normativa sectorial 
28  Aplicació de la normativa sectorial 
29  Aplicació de la normativa sectorial 
30  Aplicació de la normativa sectorial 

 


