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La present ordenança, ha estat modificada posant en cursiva el text afegit i subratllat 

i en lletra més petita, el text que creiem que s’ha de suprimir.

El capítol I ha estat rebaixat de paraules, però no de contingut; fent-lo més simple 
i entenedor.

El capítol II s’ha afegit el caràcter exemplificador i fomentador de civisme per part 
de l’Ajuntament i els seus representants, i s’han minvat i suprimit algunes 
prohibicions, restriccions i actituds interpretatives dels agents municipals.

El capítol III s’ha suprimit el primer article, per ovbietat del concepte i s’ha afegit 
la vessant educativa del civisme i reduït la restrictiva i prohibitiva, que impera en tot 
el redactat de l’ordenança en general.

El capítol IV s’ha modificat molt poc, simplement es proposa eliminar alguns 
apartats per intromissió excessiva de la vida privada de les persones.

Finalment s’afegeix el capítol V que vol simbolitzar la millora i el foment de la 
convivència, aportant un caràcter integrador i reparador de les actituds incíviques 
recollides en l’ordenança, al mateix temps que es blinda, per tal que no esdevingui 
un instrument recaptatori. 

CAPÍTOL I: DRETS I DEURES DELS CIUTADANS

Es proposa eliminar l’ art 1 i l’ art 2 en un únic article amb el següent text:
Art.1 Drets dels ciutadans 

Es garanteixen els drets del ciutadans i ciutadanes que venen reconeguts per la legislació vigent. 

Es proposa eliminar l’ art 3 i l’ art 4 en únic article amb el següent text:
Art.2 Deure de col.laboració ciutadana

La ciutadania té el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents per tal de preservar les 
relacions de convivència ciutadana a la població; salvaguardant tots els drets previstos a l’ ordenament jurídic.

Art. 3 Garantia dels drets i deures dels ciutadans

De conformitat amb aquesta Ordenança, en el marc de les seves competències i d’acord amb la legislació estatal i 
autonòmica, correspon a l’Ajuntament promoure i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per a garantir 
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

Per tant, 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, legitimes i, 
si és el cas, degudament autoritzades.

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

PREÀMBUL

2



CAPÍTOL II: ACTITUDS CÍVIQUES FONAMENTALS

Es proposa canviar el text de l’art.6 pel següent:
Art.4 Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes ciutadans

Es proclama tot rebuig a la violència física o moral entre persones o col·lectius.
L’ Ajuntament facilitarà, promourà i donarà suport a les iniciatives que condueixin al debat i a la solució dialogada 
dels conflictes entre ciutadans, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-se davant la jurisdicció 
competent.

Es proposa canviar el text de l’ art 7 pel següent:
Art.5 Dignitat de les persones i actituds d’ intransigència

1. Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives, que atemptin contra la dignitat de les persones i vetllar 
perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d’ altra mena.
2. L’autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos, a fi 
d’ evitar actituds i comportaments racistes i xenòfobs
3. L’ autoritat municipal també evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la 
convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l’ ús col.lectiu dels espais públics.

Art.6 Contaminació acústica

En general, es prohibeix que el soroll de qualsevol activitat pública, privada o domèstica, amb afectació a la via pública, 
espais privats o veïnat, sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de contaminació acústica de la Generalitat de 
Catalunya i a l’ ordenança de sorolls i vibracions de Pineda de Mar.

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

S’afegeixen els textos en cursiva i es substitueix “especificament destinats a aquest fi” , per “considerats com a via 
pública”
Art.7 Medi ambient, neteja i salubritat

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

Per actitud reutilitzadora i/o recicladora, no estarà prohibit l’extracció de materials o altres objectes, dels 
contenidors i altres llocs de la via pública, sempre i quan aquests estiguin abandonats pels seus antics propietaris.

Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions tipificades a altres ordenaments, les següents:

a) Orinar o defecar les persones als indrets no específicament destinats a aquest fi considerats com a via pública.

b) Llençar, abandonar o deixar residus no aprofitables a la via pública o en llocs indeguts.

c) Deixar residus domèstics no aprofitables fora dels contenidors específicament habilitats per aquesta finalitat

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

e) Llençar residus domèstics  fora dels horaris establerts

f) Deixar residus voluminosos fora dels llocs permesos

g) Deixar residus voluminosos fora dels dies i horaris establerts

h) Deixar residus vegetals en llocs no autoritzats

i) Deixar residus industrials en llocs no autoritzats

j) Deixar residus comercials en llocs no autoritzats

k) Abocar incontroladament runes de construcció
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Art.8 Responsabilitats bàsiques en el funcionament de locals, establiments i activitats (econòmiques, 
socials, culturals i polítiques)

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

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

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

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

En el funcionament de locals, establiments i activitats s’ha d’evitar, i resta prohibit, especialment:

a) No respectar els horaris de tancament de locals, establiments i activitats sobrepassant amb més de 30 minuts el 
temps establert

b) Emetre a l’exterior, a la via pública o a les comunitats de veïns, sorolls que siguin valorats com a excessius per un agent de l’autoritat personat al lloc.

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

d) Ocupar la via pública durant més de 5 minuts amb objectes relacionats amb les activitats que es realitzen sense 
previ avís o comunicació verbal o escrita a l’autoritat competent

e) Embrutar i no netejar la via pública amb residus relacionats amb les activitats que es realitzen.

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

Substituir art. 11 pel text següent:
Art. 9 Consum de substàncies que puguin generar dependències

1. Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o la drogadicció, per la qual cosa, l’autoritat municipal prendrà cura 
d’evitar-la conduint, en el seu cas, les persones que ho fessin als serveis assistencials i promovent i donant suport a 
iniciatives ciutadanes destinades a la seva reorientació.

2. És prohibit la venda, el consum o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades 
il·legals per la legislació vigent.

3. Sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, es prohibeixen expressament les següents actituds i 
accions:

a) Vendre i consumir alcohol en vies,espais o transports públics

b) Consumir alcohol en grans quantitats en vies, espais o transports públics 

c) Consumir o vendre alcohol massivament o en grup en vies o espais en transports públics

d) Tenir o consumir alcohol per part de menors

e) Tenir o consumir substàncies estupefaents en vies, espais o transports públics
En els supòsits anteriors, els agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les begudes, fins que cessin les circumstàncies concomitants al 
consum.

S’exceptuen d’aquesta prohibició els llocs i dates autoritzats per les administracions públiques, com per exemple 
terrasses o actes relacionats amb festes locals o altres activitats.
Es prohibeix expressament la venta i el consum d’alcohol als menors.
Els titulars d’establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les normes relatives a la venda i 
col·locar de manera visible els rètols limitadors de venda.
En els termes de la Llei 1/92 sobre seguretat ciutadana es prohibeix el consum de drogues en llocs, vies, espais, 
establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, en tots aquells casos que no constitueixin pròpiament 
infracció penal.
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Art.10 Activitats a la via i els espais públics

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

Per la seva afectació a la convivència cívica, resten expressament prohibides, llevat d’autorització, les següents 
activitats:

a) Instal·lar o sobredimensionar terrasses, parades o aparadors.

b) Posar objectes a la venda a la via pública

c) Ocupar la via pública amb contenidors, sacs, caixes, material o qualsevol altre objecte barrant el pas a vianants o 
vehicles.
Ocupar la via pública amb contenidors, sacs, caixes, material o qualsevol altre objecte que no barri el pas a vianants 
o vehicles durant més d’ una hora.

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

e) Realitzar venda ambulant

f) Practicar la mendicitat

g) Realitzar actuacions artístiques

h) Utilitzar megafonia

i) Realitzar jocs d’atzar que impliquin apostes amb diners

j) Netejar vehicles

k) Exercir la prostitució o captar clients per a la prostitució

l) Retirar residus dels contenidors i espais de recollida municipals

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

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

CAPITOL III RESPECTE PELS BÉNS COMUNS

Article 14 espais, béns i equipaments públics, eliminat per obvietat de la definició. Es proposa canviar el text de l’ 
art.15 pel següent:
Art.11 Utilització dels espais, béns i equipaments públics

La ciutadenia en general, té la obligació d’ usar els espais, béns i equipaments públics de conformitat amb la destinació 
per la qual van establir-se i de respectar la convivència ciutadana, amb el degut civisme i les bones maneres, evitant-se 
així perjudicar els drets i el béns de la resta de persones.

Ningú no pot amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la seva llibertat d’ acció, ofendre 
les conviccions de les altres ni violar les pautes de respecta mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’ entorn, per la 
qual cosa, s’ abstindran particularment de realitzar pràctiques abbusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin 
violència física o moral.

Evitant especialment:

a) Trencar o inutilitzar elements propis dels espais, equipaments i béns públics

b) Danyar elements propis dels espais, equipaments i béns públics

c) Realitzar pintades, grafitis o senyals en elements propis dels espais, equipaments i béns públics, exceptuant els 
casos degudament autoritzats.

d) Utilitzar abusivament espais, equipaments o béns, limitant l’ús general en igualtat d’altres usuaris o causant un risc per a les persones o béns. 

e) Practicar activitats que impliquin risc per a la resta d’usuaris d’un espai públic.

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

h) Lligar amb caràcter permanent bicicletes, ciclomotors o altres objectes en elements propis dels espais, 
equipaments i béns públics

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

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

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

l) Cuinar, fer barbacoes, fer menjars en grup o pícnics, excepte en llocs autoritzats

m) Banyar-se de cos sencer en fonts públiques

n) Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat

Art. 12 Espais forestals

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

a) Caçar animals sense autorització

b) Tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya sense autorització.

c) Col·locar anuncis o rètols sense autorització.

d) Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses.

e) Llançar petards o disparar focs artificials.

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

g) Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins específicament destinats a vianants o per zones de repoblació 
forestal.

h) Desobeir els genets i els ciclistes, a les zones permeses, la senyalització fixada i les indicacions dels guardes i agents 
de l’autoritat.

i) Embrutar el terra amb qualsevol material.

j) Abocar residus

k) Fer construccions fixes, sense autorització.

l) Instal·lar construccions provisionals, sense autorització.

Art.13 La platja

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. Totes les activitats lúdiques i d’esbarjo (vela, moto aqüàtica, pesca marítima, pesca esportiva, etc.) que es 
facin al litoral del terme municipal han de dur-se a terme d’acord amb les normatives específiques que les regulen.
És expressament prohibit :

a) Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a l’espai de platja o la resta d’usuaris.

b) Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes.

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

d) Desobeir les ordres dels socorristes o dels agents de l’autoritat.

e) Acampar a la platja i a la resta de la zona litoral amb tendes de campanya, vehicles, remolcs habitables o similars 
durant més de 12 hores

f) Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.

g) Embrutar la sorra o l'aigua amb qualsevol material.

h) Volar amb globus aerostàtics, parapents, paramotors, ala delta o similars, sense autorització.
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Art 14. Tinença d’ animals a l’ espai públic

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

Per tant es recomanen les següents accions:

a) Censar els gossos que surten sovint a la via pública

b) No donar menjar a animals abandonats, a l’ espai públic.

c) Avisar de la presència de colònies de gats per tal que l’ Ajuntament els esterilitzi.

d) Evitar la fugida d’ animals

e) Assegurar un gos considerat perillós

Es prohibeixen les següents conductes relacionades amb la tinença d’animals:

a) No tenir censat un gos

b) No evitar la fugida d’animals

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

d) Tenir un gos perillós sense disposar de llicència

e) Abandonar un gos perillós

f) Passejar animals a l’espai públic urbà sense portar-los lligats

g) Passejar gossos perillosos sense lligar o sense morrió

h) No recollir les defecacions dels animals

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

j) Netejar, pentinar o banyar animals en espais públics

k) Utilitzar fonts públiques per donar de beure als animals

l) Banyar o deixar que els animals entrin a l’aigua d’una font pública

m) Portar animals deslligats a la platja, a la sorra o a l’aigua, en èpoques d’afluència de banyistes

n) Donar de menjar a animals en espais públics a la via pública

Art 15 Fogueres i pirotècnia

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

a) Preparar fogueres sense autorització municipal dins de l’ espai públic

b) Emprar en una foguera materials tòxics, contaminants o explosius.

c) Encendre una foguera en condicions meteorològiques que puguin significar risc.

d) Vendre productes pirotècnics a menors de catorze anys si no van acompanyats per un adult.

e) Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que suposi un risc per a la seva integritat, així com 
col·locar-los al mobiliari urbà o en béns privats.

f) Llençar coets a menys d’una distancia de 500 metres del bosc o zones amb arbres.
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g) Fer servir productes pirotècnics a prop de productes o líquids inflamables, i d’establiments d’expedició o 
emmagatzematge.

h) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc 
per les persones i béns.

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

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

Art. 16 Celebració d’ activitats específiques en espais públics

L’Ajuntament pot procurarà autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais públics, i fixar les normes i 
condicions de sentit comú que la regiran, tenint en compte les característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.

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

L’Ajuntament procurarà facilitar tots els espais i infrastructures requerides pels sol.licitants, per tal de realitzar 
celebracions o  actes que enriqueixin la vida cutural del poble.

CAPITOL IV CONVIVÈNCIA VEÏNAL

Art. 17 Protecció de la qualitat de vida

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

Art. 18 Activitats als habitatges i comunitats de veïns

Determinades activitats domèstiques poden resultar molestes, i, per tant, cal que es mantinguin dins els límits que 
exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. Per tant, s’han de limitar i prohibir aquelles algunes activitats 
que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns, als seus immobles o a parts privades d’aquests.

Es consideren activitats, usos i elements molestos, els següents:

a) Emetre sorolls (veu humana, música, televisió o de qualsevol aparell o activitat que es desenvolupi al domicili) que siguin valorats com a excessius per 
un agent de l’autoritatpersonat al lloc.  Recollit article 6

b) Traslladar, adequar o moure mobles en horari nocturn (entre les 21.00 23.00 i les 08.00 hores).

c) Realitzar feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria o altres de semblants) que 
impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra ordinària, en horari nocturn (entre les 21.00 23.00 i les 08.00 
hores).

d) Realitzar activitats de neteja domèstica que perjudiquin a tercers, com regar plantes (excepte entre les 22.00 i les 
07.00 hores), estendre roba, espolsar catifes, i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa afectant a la comunitat de veïns, a 
d’altres habitatges o a la via pública.

e) Fer barbacoes, causant molèsties o risc per als veïns.

f) No realitzar un ús, conservació, neteja o higiene adequats de l’habitatge que perjudiqui la seguretat o la salubritat de les persones, d’altres habitatges 
o de l’espai públic.

g) Tenir la vegetació d’ un immoble, obstruint el pas a vianants o vehicles que passin per la via pública. No mantenir 
adequadament la vegetació d’un immoble, afectant a la via pública.

h) Abocar aigües residuals o de neteja a la via pública.
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i) No disposar d’una assegurança d’habitatge, com a mínim, contra els riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys contra tercers.

j) No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors.

k) Instal.lar antenes parabòliques sense autorització o en llocs indeguts.

l) Instal·lar jardineres o testos a la part exterior de les balconades.

m) Instal·lar inadequadament aparells, conduccions i desaigües d’aire condicionat, ocasionant molesties a tercers. 

n) Penjar objectes a la part exterior de les façanes, causant risc.

o) No complir els requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres 
habitatges.

p) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o 
una molèstia reiterada.

S’exceptuen les feines de reparació urgent i necessari que afectin la seguretat de persones i béns o que condicionin el 
subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o d’altres relacionats amb la salut. L’incompliment de 
les obligacions compreses en aquest article comporta la possibilitat d’execució subsidiària per l’Ajuntament.

Art. 23 Règim dels sistemes d’alarma

La instal·lació de sistemes d’alarma lluminosa o acústica en béns immobles, els efectes dels quals s’exterioritzin sobre 
la via publica, fa necessària l’obtenció de llicència municipal. Aquesta obligació recaurà sobre les persones titulars del 
bé que hagi de protegir el sistema d’alarma i sobre les que, per raó de qualsevol altre títol (arrendament, usdefruit, 
etc.…), tinguin algun dret sobre el bé. Són responsables solidaris de la responsabilitat per la no obtenció de llicència 
l’empresa instal.ladora del sistema d’alarma.
El titular de l’alarma serà responsable de les següents omissions:

a) No adoptar les mesures adequades per a evitar la provocació de falses alarmes.

b) No desconnectar ràpidament l’alarma quan es dispari per qualsevol causa.

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

CAPITOL V MILLORA I FOMENT DEL CIVISME

Art. 24  Mediació

1. L'Ajuntament  promourà especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a 
una societat menys litigiosa i més cohesionada.

2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb l’objectiu de protegir els interessos 
superiors del nen o nena, s’establirà per part de l'Ajuntament, un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter 
voluntari respecte al procediment administratiu sancionador, amb personal especialitzat al qual seran cridats a 
comparèixer els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors i 
guardadores, així com, si s’escau, les possibles víctimes o persones afectades per les conductes tipificades com a 
infracció en la present Ordenança.

3. L’Ajuntament procedirà a designar mediadors o mediadores que, en qualitat de terceres persones neutrals, resoldran 
els conflictes de convivència ciutadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del 
menor acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i 
tutores o guardadors i guardadores, i l’administració municipal, així com, si s’escau, les víctimes de la infracció.

4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat a la comunitat i perseguirà, 
després d’una negociació entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d’adoptar-se e cada 
cas. 
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5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres conductes i col·lectius 
específics. L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la 
persona infractora o dels serveis socials competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, 
sempre que la dimensió retributiva de la conducta infractora sigui més eficaç a través d’aquesta via.

Art. 25 Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en benefici de la comunitat

1. L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres 
tipus de treballs per la comunitat.

2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter individual o col·lectiu, substituiran les 
sancions recollides a l’ article 24 .
En cas de no assistència a les sessions formatives procedirà a imposar la
corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.

3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs en benefici de la comunitat, 
seran adoptades amb el consentiment previ de l’interessat com a alternatives a les sancions, llevat que la llei imposés 
el seu caràcter obligatori.

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

Art. 26 Destinació de les multes imposades

L’import dels ingressos de l’Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà a millorar, en les seves 
diverses formes i a través de diversos programes, l’espai urbà com a lloc de trobada i convivència.

       QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS

Retirar totes les multes i sancions que actualment ja no estan reflectides en aquesta ordenança.
*
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