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     ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
      Ajuntament de Cabrera de Mar 

 

 
Preàmbul 
 

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 llibertats del ciutadans com a 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 aquelles que actuen en els àmbits que,  com el de les 
corporacions locals, són més propers als ciutadans. 
 
El text de la Constitució Espanyola estableix  en matèria de drets, deures i garanties, que “correspon als poder públics 
promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat del individu i dels grups en que s’integra siguin reals i efectius, així 
com remoure els obstacles  que impedeixin o dificultin la seva 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’exercic i  dels 
drets i atempten contra els béns dels altres o perjudiquen la convivència entre els ciutadans. 
 
La realitat legal analitzada porta a concloure que si be avui existeix un àmbit de la legislació vigent que regula les 
manifestacions antisocials transcendents, i per tant són suscitadores de diligències judicials (sigui delicte o falta); existeixen 
pel principi de mínima intervenció del dret penal, una franja de conductes que atempten igualment contra el civisme  que 
resulten de menor entitat però que no per això deixen de ser causa d’alarma, queixa i rebuig per la ciutadania, a banda de 
comportar una despesa de diner públic en alguns casos.  
 
Conscients de que l’origen d’incivisme i la insolidaritat es troba generalment en les mancances socioeducatives de la 
població, aquest Ajuntament aposta en el marc del Pla de civisme per les actuacions preventives, formatives, reeducadores 
i reparadores, dirigides a promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels altres, posposant el recurs 
a la sanció administrativa com a alternativa davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades. 
 
L’ Ordenança Municipal reguladora de la convivència a Cabrera de Mar respon  a les demandes ciutadanes exposades i 
neix en defensa dels drets de la comunitat, procedint a tipificar les accions i omissions que constitueixen un perjudici de la 
convivència, dels seus estàndards de tranquil·litat, seguretat mediambiental  o conculquin els béns destinats a satisfer 
interessos generals, a fi i efecte de fer recaure sobre els autors les mesures de reparació i prestacions o activitats de 
formació que contribueixin a pal·liar el seu exercici, o en darrer terme imposar les mesures sancionadores pecuniàries i 
rescabalatòries adients.  
 
 
Disposicions Generals 
 
1.- Marc legal  
 

La present Ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides per la Llei de Bases de Règim Local 7/85, 
de 2 d’abril, i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28  
d’abril, i la potestat de regulació que atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi.  
 
Així mateix les Lleis Orgàniques 2/86, de 13 de març, de Forces i  Cossos de Seguretat, i 1/92, de 21 de febrer, de 
Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com les Lleis 4/97, de 20 de maig  de Protecció Civil de Catalunya, 11/09,de 6 de 
juliol , de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 16/91, de 10 de juliol, de les Policies 
Locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitant de l’actuació municipal en l’àmbit de la via pública i de la 
convivència ciutadana, sense perjudici d’aquelles normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i al 
procediment administratiu comú.  
 
Per últim procedeix assenyalar la capacitat normativa a través de les ordenances que l’article 2 del Reglament del 
Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1.389/1993, de 4 d’agost. confereix als 
ens locals.  
 
2.- Àmbit d’aplicació  

 
El poble ha de ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social. El terme municipal de Cabrera de Mar s’identifica amb 
l’àmbit territorial d’aplicació de la present Ordenança. 
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3.- Foment d’iniciatives  

 
L’Ajuntament propiciarà i donarà suport a les iniciatives destinades a promoure actituds de civisme i respecte dels drets 
ciutadans. 
 
 
CAPÍTOL I: Drets i Deures dels Ciutadans 

 
Art. 1.- Drets dels ciutadans davant de l’Administració municipal. 
 

En l’àmbit del civisme, les relacions amb persones, col·lectius, institucions i amb el propi medi urbà, aquesta Ordenança 
reconeix els següents drets als ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes o forans i foranes, sense perjudici dels que es derivin 
del seu desenvolupament o de qualsevol altre que determini la legislació vigent en la matèria: 
 
a) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis, i en el seu cas, quan la col·laboració voluntària 

sigui demandada per l’Ajuntament. 
 
b) Reclamar l’exercici de les potestats municipals reconegudes per la Llei al municipi, per tal de sancionar les conductes 

que atemptin contra l’exercici dels drets reconeguts. 
 
c) Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment dels serveis públics municipals, quan la competència sigui municipal i 

de caràcter obligatori. 
 
d) Utilitzar d’acord amb la seva naturalesa els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals. 
 
e) Exercir el dret de petició davant de les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o acords, la 

proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en matèries de llur competència o d’interès social. 
 
f) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals. 
 
g) Assistir a les sessions del Ple municipal i tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats 

municipals. 
 
h) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d’interessats, i 

obtenir còpia dels documents continguts en ells. 
 
i) Identificar a les autoritats i personal al servei de l’Administració Local, sota la responsabilitat dels quals es tramiten els 

procediments. 
 
j) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, 

actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar. 
 
k) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran de facilitar l’exercici dels seus drets  

i el compliment de les seves obligacions. 
 
l) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l’Administració, d’acord amb la legislació reguladora. 
 
m) Gaudir dels drets previstos en el reglament municipal de participació ciutadana. 
 
n) La resta de drets legalment establerts. 
 
Art. 2.- Drets dels ciutadans i ciutadanes envers a la convivència pública al poble. 
 

El poble és un espai públic on les relacions entre els ciutadans han d’articular-se sota els principis de respecte, tolerància, 
seguretat ciutadana i  salubritat  ambiental. D’acord amb aquests principis, són drets: 
 
a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene i seguretat ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús 

del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions d’ornat i seguretat idònies. 
 
b) 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. 
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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, al Estatut de Catalunya o als drets humans, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients a 
cada cas. 

 
d) Rebre un tracte respectuós i digne per la resta de persones. 

 
e) Advertir a d’altres ciutadans de l’incompliment  de qualsevol  dels preceptes d’aquesta ordenança. 
 
Art.3.- Deures del ciutadans i ciutadanes envers de  l’Administració municipal. 
 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen a Cabrera de Mar els deures següents: 
 
a) Complir les obligacions que determinin 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. 
 
c) Facilitar a les autoritats municipals les dades i informació que els sol·licitin quan aquestes, justificadament, siguin 

necessàries per a la tramitació i el bon fi dels procediments administratius municipals. 
 
d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal, amb indicació del motiu de la 

citació. 
 
e) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació aportant dades veraces 

pròpies o de tercers quan no afectin a la intimitat o al secret professional, en els procediments administratius que 
serveixen a l’Administració per a desenvolupar les seves competències i activitats legítimes o per a defensar els 
interessos generals 

 
f) 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 
ciutadanes.  

 
g) Reparar i corregir les deficiències observades en les seves activitats per l’Administració municipal quan hagin estat 

requerits a tal efecte. 
 
Art. 4.- Deures dels ciutadans i ciutadanes  envers la convivència a Cabrera de Mar 
 

Constitueixen el marc dels deures dels ciutadans i ciutadanes envers la convivència pública: 
 

a) Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà de forma que: 
 

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

2. S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el normal funcionament i estat del mobiliari urbà 
conforme al seu destí, o comportin la seva degradació visual o d’ornat. 

 
b) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts a la resta de ciutadans i ciutadanes en aquesta ordenança i la resta 

de normativa. 
 
c) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana i la seguretat evitant la comissió d’actes  que puguin deteriorar-les . 
 
d) 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. 
 
e) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i la resta de 

normativa. 
 
Art. 5.- Garantia dels Drets i Deures dels ciutadans i ciutadanes. 
 

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 tal de garantir 
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans i ciutadanes.  
 
Les mesures de policia administrativa es configuren als efectes d’aquesta ordenança en la darrera “ratio”, sempre que de 
les accions o omissions detectades no en resultin perjudicis per als interessos generals o de terceres persones, o es  
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manifestin externament com expressió conscient i voluntària de rebuig dels bens i interessos protegits per la present 
ordenança i l’ordenament  jurídic en general. 
 
Art. 6.- Deure de Respectar els Drets dels ciutadans i ciutadanes 
 

L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de que disposa, qualsevol acte individual o col·lectiu que pugui destorbar o 
impedir per medis il·lícits el desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites i legitimes i si es el cas 
degudament autoritzades. 
 
L’autoritat promourà el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents grups socials, polítics, ètnics, religiosos, 
culturals, sexuals, etc. Igualment, evitarà 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 llibertat legalment reconeguts 
i garantits. 
 
 
CAPÍTOL II: Del Comportament dels ciutadans i ciutadanes a la Via Pública 

 
Art. 7.- Rebuig de la Violència i Suport a Iniciatives de Resolució de Conflictes Ciutadans. 
 

1.- Es rebutja la violència física o psíquica entre persones o col·lectius. 
 
2.- Són sancionables els comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana i activitats coactives o coercitives 
que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via pública quan tinguin repercussions públiques. És 
una circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics. 
 
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. 
 

4.- Està prohibit: 
 

a) Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments especialment perillosos per a la integritat física de les 
persones, susceptibles de ser utilitzats com a armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora. 
b) Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió. 
c) Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació. 
d) Que els menors d’edat tinguin armes blanques a la via i als llocs públics, encara que aquestes armes no siguin 
considerades com a armes prohibides. 
e) Tenir i utilitzar armes d’aire comprimit sense l’autorització corresponent. 
f) Utilitzar d’armes d’aire comprimit, paranys i altres utensilis o productes amb la finalitat de caçar fora dels espais 
cinegètics i camps i espais habilitats a aquest efecte. 
g) Utilitzar estris amb forma o aparença d’armes que disparin boles de PVC, plàstic o qualsevol altre material que puguin 
causar dany a la integritat física de les persones. Així mateix, es prohibeix utilitzar punters làsers quan aquests siguin 
dirigits a les persones. 

 
Art. 8.- Dignitat de les Persones. 
 

1.- S’evitaran totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de la persones, siguin quines siguin 
les condicions socials, culturals, de gènere, 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, 
coacció psíquica o física, agressions, o fets anàlegs, seran sancionats d’acord amb la present ordenança, sempre que les 
seves accions  signifiquin un atemptat contra la convivència ciutadana sense perjudici de les accions penals que es puguin 
derivar.  
 
Quan l’objecte d’aquestes conductes siguin  infants, persones amb discapacitats físiques o psíquiques que les facin 
especialment vulnerables, o autoritats i funcionaris que actuïn en l’exercici de les seves funcions constituirà una  
circumstància agreujant.  
 
Art. 9.- Mendicitat.  
 

Es prohibeix  l’exercici de la mendicitat a les vies i els espais públics del terme municipal. L’Ajuntament ha de promoure i 
donar suport a iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes. 
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l’aparença de mendicitat, manifestin actituds coactives o d’assetjament o 
obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i les ciutadanes pels espais públics. 
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2. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en l’interior de vehicles privats o 
públics. Es consideren inclosos en aquest supòsit, entre d’altres comportaments, la neteja dels  parabrises dels automòbils 
detinguts en els semàfors a la via pública, així com l’oferiment de qualsevol altre objecte. 
 
3. Queda totalment prohibida la mendicitat organitzada, l’exercida per menors o aquella que es realitzi directa o 
indirectament , amb menors o persones amb discapacitats. 
 
Art.10.- Oferiment i demanda de serveis sexuals i altres 

 
1. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirecta, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic i llocs 
privats d’ús públic. 
2. És una circumstància agreujant l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai 
públic i privats d’ús públic, quan aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de 
distància de centres docents o educatius en els quals s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu. 
3. Igualment, es prohibeix mantenir relacions sexuals siguin o no retribuïdes a l’espai públic i privat d’ús públic. 
 
Art. 11.- Contaminació Acústica. 

 
1.- Es prohibeix que les activitats i emissors acústics, en el desenvolupament de llurs activitats, superin els valors límit 
d’immissió i emissió establerts en la LLEI 16/2002, de 28 de juny, de Contaminació Acústica, de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

1.1.- LOCALS I ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS, D’OCI I DE PÚBLICA CONCURRENCIA  

 
a) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments hauran d’adoptar  les mesures necessàries per tal de 

mantenir  l’ordre públic i no pertorbar el descans veïnal tant a l’interior del local i com en les zones adjacents i contigües al 

local de la via pública, havent d’adoptar les mesures necessàries per tal que el seus focus emissors compleixin el valors 

guia d’immissió i emissió que estableixi la normativa específica de sorolls i vibracions, dins el marc de la Llei 16/2002, de 

28 de juny, de Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya. 

b) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments hauran 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. 

c) Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments hauran d’adoptar les mesures adequades per a 

evitar actes incívics o molestos dels clients a l’entrada o sortida dels seus locals. 

d) Quan, adoptades les mesures anteriors o pels seus mitjans propis o auxiliars, no poguessin evitar aquestes conductes 

hauran d’avisar als cossos i forces de seguretat per a mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, col·laborant amb els 

agents de l’autoritat en tot moment. 

1.2.- APARELLS O INSTRUMENTS ACÚSTICS O MUSICALS. 
 
a) Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, ràdio, video-jocs i televisió, 

reproductors de CD’s, home-cinema, i altres anàlegs, l’emissió de so dels quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 

16/2002, de Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya. 

b) L’autoritat municipal podrà autoritzar amb els límits i condicions adients actes concrets a la via pública o locals privats 

que pels seus valors culturals, socials, lúdics ,religiosos o tradicionals, puguin sobrepassar temporalment els límits del 

soroll admissibles en condicions normals. 

2.-  RÈGIM EXCEPCIONAL DELS SISTEMES D’ALARMA I AVÍS ACÚSTIC. 
 
2.1.- Llicència d’instal·lació 
 
La instal·lació de sistemes d’alarmes lluminoses o acústiques instal·lats a bens immobles, els efectes de les quals 
s’exterioritzin sobre la via publica requerirà l’obtenció de llicència municipal prèvia. 
Aquesta obligació recaurà sobre les persones titulars del bé al que estigui destinat a protegir el sistema d’alarma i 
aquelles altres que per raó de qualsevol altre títol (arrendament, usdefruit, etc…) tinguin algun dret sobre el bé. 
Són responsables solidaris per la no obtenció de llicència els titulars de l’establiment instal·lador de l’alarma  o el tècnic 
instal·lador en defecte d’establiment . 
 
La llicència es considerarà atorgada si, en el termini de tres mesos, l’Administració no ha resolt.  
A l’efecte d’obtenir la llicència, s’ha de presentar sol·licitud acompanyada  amb:  
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 Un informe elaborat pel tècnic o establiment responsable de la instal·lació, on consti l’adequació de la instal·lació als 

estàndards normatius. 

 En el cas que l’alarma no sigui connectada a una central de recepció d’alarmes, una llista actualitzada, en què consti 

el nom i el telèfon del titular i el de dues persones més com a mínim a les quals es pugi localitzar en el cas de 

necessitat per a gestions relacionades amb el funcionament de l’alarma i amb la seguretat o informes de la policia. 

 Declaració del sol·licitant en què s’eximeixi l’Ajuntament de Cabrera de Mar i als seus agents en actes de servei, de 

qualsevol responsabilitat pels danys que per qualsevol contingència puguin sofrir els béns protegits pel sistema 

d’alarma, en relació a les actuacions previstes a l’article 9. apartat 2.4 d’aquesta ordenança. 

Amb les dades dels ciutadans o ciutadanes que tinguin instal·lació de sistemes es crearà un registre municipal d'alarmes 
del municipi al que tindrà accés la Policia Local i que es regirà pel principi de reserva absoluta.  
 
2.2.- Obligacions dels titulars d’alarmes: 

 
Són responsables del bon funcionament dels sistemes d’alarma les persones titulars dels béns objecte de protecció i 
aquells altres que en virtut d’altres relacions jurídiques tinguin interès en la protecció del bé.  
Els titulars de les alarmes tindran les següents obligacions:  

 
a) Adoptar les mesures adequades per evitar la provocació de falses alarmes. 

b) Desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per qualsevol causa i si és a conseqüència d’un intent de robatori, 

desconnectar-la tan aviat com hagi complert la funció d’avís. 

c) Comunicar a l’Ajuntament les dades de les persones que calgui localitzar i, també les modificacions necessàries per a 

localitzar-les de manera efectiva en cas de necessitat. 

2.3.- Proves i assajos de sistemes d’alarma i avís acústic 
 
1. S’autoritzen les proves i assajos d’aquests aparells, que poden ser de dos tipus: 
 

a) Excepcionals: els que s’han de realitzar immediatament després de la instal·lació . Podran efectuar-se entre les 
9.00h i les 21’00 hores.  
b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només podran real itzar-se un cop al mes 
amb un interval de tres minuts com a màxim, i dins de l’horari anterior. 

 
2.4.- Actuació policial davant l’activació d’una alarma: 
 
1. Quan de manera casual, intencionadament o per intent de robatori, es posi en funcionament una alarma i els agents 

de la Policia Local se’n assabentin, els agents han de fer una inspecció del lloc per comprovar si hi ha alguna 

anomalia, prendre les mesures que la situació faci necessàries, i intentar avisar el titular perquè es faci càrrec i la 

desconnecti; si el titular no hi és, han d’avisar a alguna altra persona perquè ho faci. 

2. Si no es localitzen aquestes persones, o no desconnecten l’alarma, la Policia Local, per tal de restablir la tranquil·litat 

ciutadana, podrà desconnectar-la utilitzant els mitjans que tingui a l’abast, sense que aquesta actuació pugui ser 

causa de responsabilitat pels danys ocasionats o pels que es poguessin derivar, a causa de la manca de protecció en 

quedar desconnectat el sistema d’alarma. 

3. Amb aquesta finalitat, en el cas de que l’alarma amb irregular funcionament sigui d’un vehicle i no es pugui localitzar al 

titular del mateix, prèvia diligenciació d’aquesta circumstància, es procedirà al trasllat al dipòsit municipal o al lloc que  

s’habiliti per la seva custòdia.  

Art. 12.- Medi Ambient, Neteja i Salubritat. 

 
12.1. La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes que incideixin negativament en el grau de 
neteja i salubritat mediambiental de les vies públiques, del patrimoni municipal i els béns i espais que el composen haurà de 
regir-se per la normativa específica que li sigui d’aplicació, així com en el que s’estableixi en la vigent Ordenança Municipal 
de gestió de residus municipals. 
Tindrà especial consideració la manca de salubritat i neteja provocada per les actituds incíviques dels propietaris d’animals  
que no recullin les defecacions que aquests produeixin a la via pública o en qualsevol indret d’ús del comú.  
 
12.2. Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades a altres ordenaments: 
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12.2.1 Orinar, defecar, vomitar, escopir, llençar mucositats  a la via, transports públics  i als espais públics no 
específicament destinats a aquest fi. Aquesta conducta revesteix especial gravetat quan es realitzi en espais de 
concorreguda afluència de persones, siguin freqüentats per menors o es faci en monuments, edificis catalogats o 
protegits o altres espais protegits. 
 
12.2.2 Llençar, abandonar o deixar residus als llocs, vies i transports públics, com entre d’altres embolcalls de 
paper o plàstic i xiclets, envasos de vidre, plàstics o metall. 
 
12.2.3 Abandonar trastos a la via pública. 
 
12.2.4 Deixar  bosses de brossa fora dels contenidors. 
 
12.2.5 Col·lapsar  els contenidors  amb restes vegetals. 

 
Art. 13.- Venda i consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues a la via pública. 
 

Sens perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeix la venda, dispensació o consum de begudes 
alcohòliques en llocs, vies o transports públics, sense els oportuns permisos. 
 
1.- L’Ajuntament per acord del Ple podrà prohibir de forma temporal o permanent en determinades zones i espais públics de 
la ciutat el consum de begudes alcohòliques en els següents supòsits :  
 

a.- Quan per la morfologia i caràcter del lloc el consum es realitzi de forma massiva per grups de ciutadans  o 
convidi a l’aglomeració d’aquest. 

b.- Quan com a resultat del consum es deteriori la convivència i la tranquil·litat de l’entorn, o provoqui situacions 
d’insalubritat o perjudicis a aquest i els seus elements configuradors. 

 
c.- Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant pels vianants o la resta d’usuaris dels espais públics. 
 
d.- Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presencia d’infants i adolescents. 

 
S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs autoritzats per les Administracions Públiques, com pot ser els casos de terrasses 
i festivitats patronals. Els titulars de l’ autorització hauran de col·locar en lloc visible al públic que tenen autorització de 
l’activitat per a subministrar begudes alcohòliques d’acord amb la normativa vigent”. 
 
2.- L’Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la prevenció i al tractament de les 
drogodependències. 
 

2.1.- En els termes de la Llei 1/92 de 21 de febrer sobre seguretat ciutadana es prohibeix el consum de drogues en 
llocs, vies públiques, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita , tot i que no estigués destinada 
al tràfic de drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques, sempre que no constitueixi infracció penal. 

 
3.- Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques hauran de complir les normes relatives a la venda segons 
el destinatari o comprador i el tipus de beguda.  
 
4.- Els agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les begudes, en els supòsits b,c i d de l’article, fins que cessin les 
circumstàncies concomitants al consum. 
 
5.- Està prohibida la venda o el subministrament a menors de 18 anys de coles i altres substàncies i productes industrials 
inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència o produeixin efectes 
euforitzants o depressius. A aquest efecte, tots els establiments que venguin alcohol, coles i altres substàncies inhalables 
han de verificar la majoria d’edat dels clients, i demanar si és el cas el DNI dels compradors. 
 
6.- Les sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i estupefaents podran suspendre’s en els 
termes de la Llei 1/92 del 21 de febrer sobre seguretat ciutadana. 
 
Art. 14.- Menors. 
 

1. L’escolarització és un dret i deure dels menors durant el període d’edat establert per la legislació vigent.  

2. Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili tot infant que, durant horari 

escolar, sigui al carrer, i ho han de comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament, per que estudiïn el cas i si cal, 

cerquin les solucions més adients.  

3. En cas de manifesta negligència dels pares o tutors, l’autoritat municipal ho comunicarà a la Direcció General d’Atenció 

al Menor de la Generalitat de Catalunya i a la jurisdicció competent. Quan algun particular conegui fefaentment  



 

   

 

    

Ajun tament  de  Cabre ra  de  Mar  
 

 
 

4. situacions de desprotecció de menors (maltractaments, negligències, abusos o similars) n’ha d’informar immediatament 

a la Policia Local, la qual ha d’adoptar les mesures legals i/o de prevenció pertinents i ha de posar la situació en 

coneixement dels Serveis Socials municipals. 

5. Els menors abandonats i/o extraviats seran acompanyats a les dependències de la Policia Local i lliurats, els primers, a 

les autoritats competents , els altres, retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors. L’autoritat municipal 

informarà immediatament del fet d’haver trobat un menor en aquestes condicions. Si fos un particular qui els trobés, ha 

de lliurar-los a un agent de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament. 

6. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens 

menors de set anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van 

acompanyats. 

7. En els parcs infantils, els responsables dels menors tenen l’obligació de vetllar perla convivència d’aquest amb els veïns 

i pel respecte al mobiliari urbà i enjardinament públic. 

Art. 15.- Ciutadans i activitat administrativa d’execució. 
 

1.- Els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres que a través dels procediments establerts i en el 
compliment de les funcions i competències atribuïdes els imparteixin les autoritats del Govern Municipal i els seus agents.   
 
La desobediència de les ordres o les expressions contraries que impliquin un menyspreu constituiran infraccions 
sancionables, sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar i la potestat d’execució subsidiària d’allò 
ordenat. 
Cada fet constitutiu d’aquestes infraccions podrà ser sancionat en via administrativa i penal a la vegada. Amb aquest fi, 
organitzativament s’impartiran les instruccions adients als serveis municipals per que davant dels fets d’aquestes 
característiques no es generin actuacions que pugui comportar la instrucció i sanció en les dues vies. 
 
Art. 16.- Dels Espais, Béns i Equipaments Públics. 
 

Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén: 
 
1. Per espais públics: 

 aquells espais als que la llei declari amb aquest caràcter   

 els afectes a l’ús públic 

 els afectes als serveis públics 

 
2.      Per béns públics: 

 aquells béns als que la llei declari amb aquest caràcter 

 els afectes a ús públic 

 els afectes als serveis públics, els destinats a ornat dels espais públics, com ara els monuments, escultures i obres 

de valor artístic, històric o cultural. 

3. Per equipaments públics: 

 aquells immobles de titularitat pública on s’emplacen serveis destinats a la ciutadania amb caràcter públic. 

Art. 17.- Utilització dels espais, equipaments i béns públics. 
 

Els espais, equipaments i béns públics hauran de ser utilitzats per a la finalitat o ús al qual estiguin destinats i conforme a 
les regles i normativa que específicament puguin regular-los. 
 
En l’ús i utilització dels espais, equipaments i béns públics, s’evitarà: 
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a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar  les seves qualitats o condicions de funcionament,  

prohibint-se en concret : 

1. Col·locar sense autorització municipal cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes destinats al 

suport publicitari  o informació,  sobre l’arbrat, senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del 

mobiliari urbà no destinats a ser suport de medis de difusió de l’expressió. Aquesta infracció es 

condicionarà de conformitat amb les disposicions de la vigent l’Ordenança de Residus i Publicitat. 

2. Manipular i/o modificar les condicions tècniques de la senyalitzacions de trànsit, dels elements destinats a 

l’enllumenat públic, al subministrament d’aigua, a la vigilància i control del trànsit i la seguretat ciutadana, i 

a la comunicació entre els diferents serveis, organismes públics i el seu personal. 

b) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que pel seu caràcter suposin una 

limitació a l’ús general en igualtat d’altres usuaris o suposin un risc per les persones o béns.  

17-1.- PARCS I JARDINS 
 

a) És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, horaris i condicions d’ús que l’Ajuntament instal·li 

en els parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic destinats al lleure. 

b) Resta prohibit  

1. Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contraria a les condicions que 

regulen el seu ús. 

2. La pràctica d’exercicis o activitats que pugin suposar risc per la vegetació o qualsevol altre element 

auxiliar o que representin un risc per la integritat física de la resta d’usuaris.  

En concret, i entre altres, es considerarà infracció: 
 

1. L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques, per persones que no 

acompleixin les condicions i requisits d’ús.  

2. Jugar o desenvolupar activitats en aquells parcs, places públiques i zones prohibides per l‘Ajuntament  

mitjançant la corresponent placa informativa que s’hi instal·li a tal efecte. 

3. Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits, plantes o part dels mateixos o passar per sobre els talussos, 

parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol manera els arbres o les plantacions. 

4. Deixar restes de brossa o residus a terra, fora de les papereres 

17-2.- FONTS PÚBLIQUES 
 
Es prohibeix: 
 

1. Rentar-se integralment el cos i/o banyar-se. 

2. Llençar o nedar-hi els gossos o altres animals. 

3. Abeurar animals sempre i quan el tipus de font no permeti evitar el contacte de l’animal amb el broc. 

4. Llençar al interior de les fonts qualsevol tipus de matèries susceptibles de contaminar el medi.  

5. Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat sempre que no estigui 

justificat per talls de subministrament o causes de força major. 

17-3.-PARCS FORESTALS 
 

Als parcs forestals i zones de bosc d’ús comú està prohibit: 
 
1. Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya de qualsevol mena sense la deguda autorització. 

S’exceptuen els fruits dels arbres fruiters plantats per  l’ús i esbarjo dels ciutadans. 
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2. Extreure molsa, humus, fora dels casos que estiguin degudament autoritzats. 

3. Col·locar anuncis o rètols, fora dels que estiguin degudament autoritzats. 

4. Encendre foc fora dels llocs reservats a l’efecte i tirar llumins, cigarretes o puntes de cigarretes.  

5. Elevar globus aerostàtics, llançar petards o disparar  focs artificials fora de les zones que s’assenyalin per a una ocasió 

determinada. 

6. Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins de vianants o per zones de repoblació forestal. En aquest aspecte, els 

genets i els ciclistes hauran de seguir les indicacions dels guardes a les zones permeses i hauran de respectar 

especialment les senyalitzacions de limitació de velocitat. 

17-4.- PIROTÈCNIA 

 
Queda prohibit : 
 
1. La compra de productes pirotècnics per menors de 14 anys si no va acompanyats d’un adult.  

2. Llençar o dirigir petards contra les persones o bens de forma que suposi un risc per la seva integritat, col·locar-los 

sobre el mobiliari urbà i bens privats. 

3. Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones d’arbres que per les seves circumstàncies 

siguin susceptibles de combustió . 

4. Utilitzar productes pirotècnics  en les proximitats de productes i/o líquids inflamables així com els seus establiments 

d’expedició o emmagatzematge. 

5. Ficar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per a 

les persones i bens.  

6. Si les activitats abans prohibides, sobre productes pirotècnics, fossin realitzades per menors d’edat, se’ls recollirà el 

material que portin, el qual serà dipositat a la Prefectura de la Policia Local, a l’espera de fer lliurament als pares o 

tutors. 

17.-5 FOGUERES 
 

L’Ajuntament podrà autoritzar la preparació i encesa de fogueres en dies de festivitat assenyalada. 
Està prohibit : 
 
1. Col·locar fogueres a llocs que obstrueixin el pas de vehicles o vianants. 

2. Encendre fogueres sobre la via o espais públics, a prop dels elements i/o xarxes de subministrament i comunicació que 

facin volada. 

3. Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. Les fogueres no es podran instal·lar a menys de 20 metres dels 

cotxes aparcats i de les façanes dels edificis. 

4. Emprar com a elements de combustió de la foguera aquells materials la combustió dels quals puguin generar efectes 

tòxics, contaminants o susceptibles d’explotar. 

5. Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que puguin comportar un risc en 

quant a la combustió d’aquesta. 

17-6.- ACTIVITATS  LÚDIQUES A L’ÀREA MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TERME MUNICIPAL 
 

Totes aquelles activitats lúdiques i d’esbarjo (pesca marítima, pesca esportiva, motonàutica, surf, etc.…) que es 
desenvolupin a l’àrea marítimo-terrestre del terme municipal hauran de realitzar-se d’acord amb les normatives específiques 
que regulin cadascuna de les mateixes i d’acord amb el Pla d’usos  aprovat cada temporada. 
 
17-7.- PLATJA 
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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. 
 
Està expressament prohibit : 
 

1. Desenvolupar activitats esportives o lúdiques de forma que puguin causar danys a la integritat física dels 

usuaris i perjudicis als béns.  

2. Utilitzar sabó i altres productes de neteja  a les dutxes. 

3. Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, sorra i aigua.  

4. Banyar-se quan les banderoles són de color vermell. 

5. Els campaments i acampades a les platges i resta del domini públic marítimo-terrestre.  (S’entendrà per 

acampada la instal·lació de tendes de campanya o vehicles o remolcs habitables i, per campament, 

l’acampada organitzada.) 

L’autoritat municipal exigirà als infractors dels preceptes del present article el cost de reposició dels béns públics malmesos, 
d’acord amb el procediment establert a la llei. No obstant això, l’Ajuntament facilitarà també la possibilitat de commutar les 
sancions i la compensació de les despeses per danys ocasionats al domini públic, per treballs per a la comunitat. 
 
Art. 18. - Celebració d’activitats específiques als espais públics. 
 

L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics i fixarà les normes que regiran com a 
condició, ateses les característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat. 
 
Els organitzadors de l’activitat seran responsables del compliment de les condicions establertes per l’Administració 
municipal, així com adoptar les mesures adients per tal de vetllar pel bon ús respecte del recinte i dels elements i béns 
públics que hi hagi instal·lats.  
 
Art. 19. - Sistemes de captació d’imatges a la via pública. 
 

1.- Abans de la seva instal·lació, serà necessari disposar de la corresponent llicència. Aquesta es sol·licitarà davant de 

l’Ajuntament i en la sol·licitud de llicència haurà de constar els següents extrems: 

1.-Descripció general de l’objecte i finalitat de la instal·lació. 
2.-Identificació de l’espai físic en el que es vol instal·lar. 
3.-Especificacions tècniques de la instal·lació: 

3.1.- Nombre de càmeres. 
3.2.- Característiques de les càmeres. 

   3.3.- Paràmetres de sensibilitat de so dels micròfons. 
3.4.- Sistema d’accionament dels objectius. 
3.5.- Paràmetres de mobilitat de les càmeres. 
3.6.- Sistema d’accionament dels posicionadors. 
3.7.- Nombre de monitors. 
3.8.- Si la instal·lació permet captar imatges i sons sense gravar-les 
3.9.- Si la instal·lació permet gravar les imatges d’una sola càmera o simultàniament de diverses. 
3.10.- Si la instal·lació permet la gravació selectiva o contínua i cíclica. 
3.11.- Si la instal·lació fixa el dia i hora de la gravació en el suport original. 
3.12.- Tipus de suport de les gravacions. 
3.13.- Període de conservació de gravacions. 
3.14.- Lloc de conservació de les gravacions. 
3.15.- Sistema previst per fer còpies en cas necessari. 

4.- Qualificació de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament de les imatges i 
sons. 
5.- Període de temps en el qual es pretén efectuar les gravacions. 

 
2.- Les càmeres ja instal·lades disposaran d’un termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present ordenança per a 

sol·licitar la llicència corresponent. 
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CAPÍTOL III : Relacions veïnals / convivència entre veïns. 
 

La qualitat de vida dins dels habitatges, exigeix per part dels integrants dels immobles que conformen les comunitats de 
propietaris i altres veïns un comportament cívic i respectuós, evitant en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels 
immobles, la producció de sorolls que puguin pertorbar els estàndards de convivència i salut ambiental privada o familiar o 
la comissió d’accions o omissions que provoquin molèsties o degradin la convivència veïnal. 
 
D’altra banda la qualitat de vida s’obté en igual mesura per la limitació d’aquelles activitats que tot i resultar produïdes  des 
de la via pública, i per tant externes al marc de la comunitat de veïns i propietaris, afecten a l’interior dels immobles. 
 
Art. 20.- Activitats a l´interior dels immobles i comunitats de veïns. 
 

El desenvolupament d’activitats domèstiques com el rec de plantes, l’estesa de roba pel seu assecat, la neteja de catifes i 
estovalles, l’evacuació de fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i comunitats de veïns, cal que es mantingui dins 
els límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres. 
 

Així, restaran prohibides aquelles activitats que causin efectives molèsties o perjudicis sobre altres veïns o sobre els seus 
immobles o les parts privatives d’aquests. 
 
Les activitats de les persones i els seus usos, així com la dels elements i instal·lacions sota la seva responsabilitat 
susceptibles de produir problemes de contaminació acústica o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, intimitat o el 
benestar dels ciutadans, hauran d’observar les prescripcions establertes en la present Ordenança, el que es disposi en la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya i l‘Ordenança Municipal de Cabrera 
de Mar per a la regulació dels Sorolls i Vibracions, així com en la normativa específica que els sigui d’aplicació. 
 

1. Es consideren, a títol exemplificatiu, activitats, usos i elements sota la responsabilitat de les persones: 

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

el propi domicili, 

b) Les activitats ocasionals com són el trasllat de mobles i el seu moviment o adequació, l’accionament dels 

sistemes de  tancament d’espais interiors o exteriors, 

c) El volum de la veu humana o activitat directa de les persones com poden ser les activitats de cant i emissió 

de música per l’ús d’instruments musicals. 

d) La tinença d’animals domèstics el comportament dels quals destorbi el descans dels veïns degut, entre 

d’altres motius, als seus sons, crits o cants.  

e) Desenvolupar activitats de caire domèstic com el rec de plantes, l’estesa de roba pel seu assecat, la neteja de 

catifes i estovalles, l’evacuació de fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i comunitats de veïns. 

f) Els propietaris i usuaris dels habitatges estan obligats a utilitzar-los i conservar-los d’acord amb la seva 
destinació i a vetllar per la conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic i han 
d’assegurar-los com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys contra 
tercers. 

 
g)  Tots els habitatges, locals i solars s’han de mantenir lliures d’insectes i rosegadors i, si fos necessari estan 

obligats a contractar una empresa especialitzada i autoritzada per a realitzar els tractaments de 
desinsectació, desratització i desinfecció. 

 
h) Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir a càrrec seu els requeriments que l’Ajuntament pot 

ordenar, per a impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els 
altres habitatges. 

 
i)  Les Comunitats de propietaris, representades pel seu president, tenen l’obligació de realitzar les obres 

necessàries per a un adequat manteniment i conservació de l’ immoble i els seus serveis per tal que reuneixin 
les degudes condicions estructurals, d’estanqueïtat, habitabilitat i seguretat i respondran de les sancions que 
l’Ajuntament els pugui imposar per no complir els requeriments, a excepció d’aquells casos en que un cop 
aprovat per la junta de propietaris, les obres o mesures necessàries, un o més propietaris s ’oposin o demorin 
injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en que aquests respondran individualment de les sancions 
que es puguin imposar per via administrativa. 
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2. Es prohibeix: 

a) Entre la franja horària compresa entre les 21 hores y les 8 hores/ 10 hores els diumenges, l’ execució de 

treballs, de reforma, conservació, millora dels immobles, ja siguin de construcció, fusteria, i altres anàlegs que 

impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària. 

b) Entre la franja horària compresa entre les 21 hores y les 8 hores/10 hores els diumenges l’execució dels 

treballs de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars quan 

impliquin l’exercici d’accions incloses en l’epígraf anterior o que superin els límits sonors que s’estableixen, 

així com el que pugui disposar altra normativa específica. 

S’exceptuen aquells treballs de reparació d’urgent i necessari desenvolupament per afectar a la seguretat de 
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible, o altres 
relacionats amb la salut. 
 
c)  Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties 

i/o perjudicis o danys. 

d) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que provoquin un 

perjudici o molèstia reiterada i constitueixin un element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada 

de manifest a través de les actes de la junta de propietaris. 

CAPÍTOL IV : Infraccions, Sancions i Procediment Sancionador. 
 
Art. 21.- Tipificació d’infraccions. 
 

Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes que impliquin incompliment de les obligacions o prohibicions 
establertes en aquesta Ordenança municipal, d’acord amb el quadre de sancions que acompanya el present text. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Les  infraccions es sancionaran mitjançant la imposició d’una multa, però, en els casos en que es determini,  podrà 
substituir-se la sanció amb l’execució d’obres o activitats alternatives en pro de la comunitat. 
 
1.- En casos de reincidència de les infraccions: 
 

a) La reincidència en una infracció lleu es tipificarà com a infracció greu.  

b) La reincidència en una infracció greu es tipificarà com a infracció molt greu. 

2.- Les infraccions tipificades a l’art. 9, a excepció de les relacionades amb la manca de manteniment de l’ordre públic 
respecte els sistemes d’alarma i avís acústic, es sancionaran d’acord amb el règim sancionador previst a la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya o de l’ordenança municipal reguladora. 
 
Art. 22.- Règim de les sancions. 
 

Les infraccions lleus podran ser sancionades per l’òrgan competent amb multes fins a 600 Euros, les greus de 601 fins a 
1200 euros i les molt greus de 1.201 fins a 3000 euros, així com amb la retirada de l’autorització municipal corresponent .  
 
Les sancions, lleus o greus, podran ser commutades, mitjançant treballs de reparació o la realització de prestacions socials 
en pro de la comunitat, quan els autors es trobin en edat laboral i amb la participació en activitats formatives i de reeducació 
en el valors cívics, quan els implicats siguin menors de 18 anys. 
 
Per als casos de reincidència, si la falta és lleu serà valorada com a greu i si és greu serà valorada com a molt greu. 
Quedaran excloses de la possibilitat de commutar la sanció aquelles persones que hagin reincidit en la comissió d’una 
mateixa falta durant el termini de dos anys a comptar des de la data de comissió de la primera infracció.  
 
Art. 23.- Gradació de les sancions. 
 

Les sancions es graduaran en cada cas concret, tenint en compte: 
 

a) La gravetat de la infracció 

b) El benefici obtingut 
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c) El perjudici causat als interessos generals 

d) La intencionalitat 

e) La reiteració 

f) La capacitat econòmica del infractor 

Art. 24.- Persones responsables. 

 
Són responsables de les infraccions: 
 
             -     El causant de la pertorbació. 
 

- Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals. 

- Els explotadors de l’activitat. 

- Els tècnics que lliurin els certificats corresponents. 

Art. 25.- Òrgan competent. 
 

Als efectes de sancionar s’entén com a òrgan competent l’Alcalde - President de la Corporació o l’òrgan que per raó de la 
matèria tingui delegada la competència. 
L’instructor de l’expedient sancionador serà el Regidor - Delegat que per raó de la matèria tingui atribuïda la competència 
de conservació del bé jurídic protegit. 
 
Art. 26.- Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments. 

 
Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança suposin infraccions de normes de rang superior s’incoarà 
el corresponent expedient sancionador i s’aplicaran les sancions d’acord amb la legislació vigent en cada matèria. 
 
En qualsevol moment del procediment sancionador en que els òrgans competents estimin que els fets també puguin ser 
constitutius d’il·lícit penal ho comunicaran a l’autoritat judicial corresponent, suspenent-se el procediment. 
 
Art. 27.- Executivitat de les sancions. 
 

No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran executades fins que no siguin fermes 
en via administrativa i en virtut del procediment que s’estableix a continuació. 
 
Art. 28.- Procediment sancionador. 
 

Per la iniciació, instrucció i resolució dels procediments de sanció de les infraccions a aquesta ordenança es seguirà les 
prescripcions de la normativa en matèria de procediment sancionador i en especial del Reglament del Procediment per a 
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1.389/1993, de 4 d’agost. 
 
QUADRE DE SANCIONS I DE COMMUTACIONS 

 

 
 
PRECEPTE 
 

 
INFRACCIÓ 
 

SANCIÓ 

 
     1.- 

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

Greu Fins a 1200€ 

 
     2.- 

No facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions i 
altres actes d’investigació, en els casos previstos per la llei o que 
d’altra banda resultin necessaris per la prossecució dels procediments 
administratius que serveixen a l’Administració per desenvolupar les 
seves competències i activitats legítimes o per a defensar els 
interessos generals. 

Greu Fins a 1200€ 
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3.-  

No proporcionar a l’Administració, quan actuï en defensa d’interessos 
generals o en l’exercici de les seves competències, les dades veraces 
i exactes que coneguin i que requerides permetin identificar en el 
marc del respecte a la intimitat i el secret professional a altres 
interessats que hagin de comparèixer en un procediment. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
4.-   

Actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà 
que generin situacions de risc o perill per la salut i integrat física de 
persones o béns. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
5.-  

Actituds desconsiderades o de clar menyspreu realitzades a la via 
pública que  repercuteixin sobre la convivència ciutadana. 

Lleu Fins a 600€ 

 
6.-  

Participar en discussions o baralles a la via pública o llocs públics. Lleu Fins a 600€ 

 
7.-   

Actituds violentes, intimidadores que causin alteracions de l’ordre 
públic, amb  danys directes sobre béns i/o persones.  

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
8.-   

Actituds violentes, intimidadores o alteracions de l’ordre públic, sense 
danys directes sobre bens i/o persones.  

Greu Fins a 1200€ 

 
9.-  

Conculcar la dignitat de les persones. Greu Fins a 1200€ 

 
10.-  

Conculcar la dignitat de les autoritats municipals i als seus agents 
quan actuïn en el compliment de les seves funcions. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
11.-  

Conculcar la dignitat d’infants, gent gran o discapacitats. Molt Greu Fins a 3000€ 

 
12.-  

Produir molèsties als veïns afectant els continguts dels articles 7 i 8, 
directament , o a través d’animals, menors, o altres persones de les 
quals s’hagi de respondre. 

Greu Fins a 1200€ 

 
13.-  

No vigilar ni adoptar les mesures oportunes a les entrades i/o sortides 
dels locals d’esbarjo, respecte a l’ordre públic ni el descans veïnal. 

Greu Fins a 1200€ 



 

   

 

    

Ajun tament  de  Cabre ra  de  Mar  
 

 

 
14.-  No (sol·licitar llicència) inscriure’s al registre (per a la instal·lació d’un 

sistema) d’alarmes, els efectes de la qual s’exterioritzi sobre la via 
pública. 

Greu Fins a 1200€ 

 
15.-  

No complir les normes tècniques d’utilització de les alarmes. Greu Fins a 1200€ 

 
16.-  

Provocar fins a dues “falses alarmes” i/o utilitzar incorrectament els 
aparells d’alarma, pertorbant la tranquil·litat ciutadana, sense causa o 
motiu que ho justifiqui, en un any. 

Lleu Fins a 600€ 

 
17.-  

Provocar voluntàriament la utilització incorrecta dels aparells d’alarma, 
de manera que pertorbi o impedeixi el seu ús i/o funcionament 
correctes. 

Molt greu Fins a 3000€ 

 
18.-  

Consumir begudes alcohòliques a la via pública, alterant-se la 
tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de persones. 

Greu Fins a 1200€ 

 
19.-  

Consumir begudes alcohòliques en espais expressament prohibits. Molt Greu Fins a 3000€ 

 
20.-  

Vendre begudes alcohòliques a la via pública sense l’autorització 
pertinent. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
21.-  

Proferir expressions contràries a les indicacions fetes pels agents i les 
autoritats que impliquin un menyspreu, en aplicació de les normes 
d’aquesta ordenança. 

Lleu Fins a 600€ 

 
22.-  

Desobeir indicacions o ordres dels agents de l’autoritat, mantenint-se 
en situació d’incompliment. 

Greu Fins a 1200€ 

 
23.-  Desobeir les ordres i resolucions administratives de les autoritats 

municipals en matèries de la seva competència 
Molt Greu Fins a 3000€ 

 
24.-  Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els seus elements de 

forma contrària a les condicions que regulen el seu ús. 
Greu Fins a 1200€ 

 
25.-  Practicar exercicis o activitats que puguin suposar risc per a la 

vegetació o qualsevol altre element auxiliar o que representin un risc 
per a la integritat física de la resta d’usuaris. 

Lleu Fins a 600€ 
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26.-  L’ús de gronxadors o altres aparells d’esbarjo situats als parcs i 

places públiques, per persones que no acompleixin les condicions i 
requisits d’ús. 

Lleu Fins a 600€ 

 
27.-  Entrar o romandre sense autorització en recintes públics tancats al 

públic 
Lleu Fins a 600€ 

 
28.-  

Jugar o desenvolupar activitats en aquells parcs, places públiques i 
zones verdes prohibides per l’Ajuntament. 

Lleu Fins a 600€ 

 
29.-  Efectuar accions a les fonts públiques, afectant els continguts de 

l’article 15.2 
Greu Fins a 1200€ 

 
30.-  Efectuar accions als parcs forestals tipificades a l’article 15.3 Greu Fins a 1200€ 

 
31.-  

Efectuar accions amb productes pirotècnics, tipificades a l’article 15.4 Greu Fins a 1200€ 

 
32.-  Efectuar accions amb fogueres, tipificades a l'article 15.5 Greu Fins a 1200€ 

 
33.-  Efectuar accions a la platja, tipificades a l’article 15.6  Greu Fins a 1200€ 

 
34.-  

Desenvolupar activitat que impliqui la utilització de la via pública per 
ús privatiu, sense llicència. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
35.-  

No complir les especificacions de l’autorització per ocupar la via 
pública. 

Greu Fins a 1200€ 

 
36.-  

Instal·lació de sistemes de gravació i captació d’imatges fixos l’àmbit 
de captació dels quals recaigui sobre la via pública sense llicència 
municipal. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

 
37.-  

Desenvolupar activitats a l’interior dels immobles i comunitats de 
veïns que de forma reiterada causin molèsties al veïnat i els seus 
integrants, no susceptibles de ser qualificades com a dany. 

Lleu Fins a 600€ 

 
38.-  Desenvolupar activitats a l’ interior dels immobles i comunitats de 

veïns que de forma reiterada causin molèsties al veïnat i els seus 
integrants i causin perjudicis o danys. 

Greu Fins a 1200€ 
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39.-  

 
Executar treballs de reforma, conservació, millora dels immobles, ja 
siguin de construcció, fusteria o altres anàlegs que impliquin el 
desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària de 21 a 8 
hores/10 hores els diumenges. 

Greu Fins a 1200€ 

 
40.-  

L’execució de treballs de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, 
aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars quan impliquin l’exercici 
d’accions incloses en l’epígraf anterior o que superin els límits sonors 
que la normativa específica estableixi de 21 a 8 hores /10 hores els 
diumenges. 

Greu  Fins a 1200€ 

 
41.-  

Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la 
comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o molèsties 
reiterades i constitueixin un element de pertorbació greu de la 
convivència veïnal, posada de manifest a través de les actes de la 
junta de propietaris. 

Molt Greu Fins a 3000€ 

42.- 

Consumir begudes alcohòliques en espais  públics, no habilitats a 
l’efecte amb motiu de festes populars,  sense  alterar la tranquil·litat 
ciutadana. 

Greu Fins a 1200€ 

43.- 

Fer grafitis i pintades en mobiliari urbà,  parets d’edificis o 
instal·lacions públiques o privades sense el permís necessari. 

Greu Fins a 1200€ 

44.- 

Comportaments  vandàlics o negligents en l’ús del mobiliari urbà, 
edificis o instal·lacions municipals   que no generin risc per a les 
persones. 

Greu Fins a 1200€ 

45.- 

 
Llençar papers, xiclets, pipes o embrutar de qualsevol altre  manera el 
terra dels espais públics 
 

Lleu Fins a 600€ 
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46.- 

Orinar, defecar, vomitar, escopir, llençar mucositats  a la via, 
transports públics  i als espais públics no específicament destinats a 
aquest fi 
 

Greu Fins a 1200€ 

47.- 

Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments 
especialment perillosos per a la integritat física de les persones, 
susceptibles de ser utilitzats com a armes, segons tipifica l’article 7.4. 
 

Greu Fins a 1.200€ 

48.- 

Exercir la mendicitat i l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones 
que es trobin en l’interior de vehicles privats o públics, segons tipifica 
l’article 9. 

Greu Fins a 1200€ 

49.- 

Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirecta, serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic i llocs privats d’ús públic. 

Molt  greu Fins a 3000€ 

50.- 
 
 
 
. 
 
 
 

Molt Mantenir 
relacions 
sexuals 
siguin o no 
retribuïdes a 
l’espai públic  
i privat d’ús 
públic greu  

Fins a 3000€ 

51.- 
 

La venda o el subministrament a menors de 18 anys de coles i altres 
substàncies i productes industrials inhalables de venda autoritzada 
que puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència o 
produeixin efectes euforitzants o depressius. 

Molt greu  Fins a 3000€ 

 
 
Disposició final 

 
Única .- La present ordenança entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 

Província. 
 
Aprovació: Aquesta ordenança de civisme de l’Ajuntament de Cabrera de Mar fou aprovada inicialment pel Ple de 

l’Ajuntament en sessió ordinària del dia de 13 de juliol de 2012 i, definitivament, en sessió ordinària de data  de (BOPB de 
data 15 de novembre de 2012). 
 
                                                                                                                          Vist i Plau 
           El secretari                                                                                             L’alcalde 
 
 


