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AJUntAment de BLAnes 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de diversos articles de 
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Aprovada definitivament en execució de l’acord plenari de data 31 
de maig de 2018 la modificació de l’Ordenança de Civisme i Con-
vivència Ciutadana es fa públic el contingut d’aquesta modificació 
d’acord amb el previst a l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim 
Local.

Modificació de l’ordenança municipal  de civisme i convivència ciu-
tadana.

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva

1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Blanes.

2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics 
de la ciutat, com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les 
places, les avingudes, els passeigs, els passatges, els parcs, els parcs 
infantils, jardins, els espais o zones verdes o forestals, els ponts i els 
passos subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, els edifi-
cis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic, sigui 
de titularitat municipal o no, però obert al públic, com per exemple; 
la zona portuària, la concessió del Club de Vela etc., així com a les 
construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i 
elements de domini públic municipal situats en aquells. (...)
Parcs, Parcs infantils i Jardins 

Article 57 normes de conducta

1. els visitants dels parcs, parcs infantils i jardins del municipi hau-
ran de respectar el patrimoni vegetal (l’arbrat i les plantacions de 
tota mena), com també les seves instal·lacions complementàries: es-
cultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de jocs i altres elements 
destinats a l’embelliment o utilitat de parcs i espais públics, evitar 
tota classe de desperfectes i brutícies, guardar les degudes maneres 
i atendre les indicacions contingudes en els cartells informatius i les 
que puguin formular els responsables  municipals, el personal de 
manteniment i/o la Policia Local. 

2. els usuaris de les zones naturals i espais verds públics hauran de 
respectar també el dret dels altres usuaris al descans i  tranquil·litat 
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que es busca en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús dels 
aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar  aquesta tranquil·litat. 

3. està expressament prohibit:
a)  Passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions, exceptuant 

les zones expressament autoritzades per a ser trepitjades. 
b) Enfilar-se als arbres. 
c) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat i a les plantacions. 
d) Arrencar o sostreure plantes, flors, o fruits. 
e)  Sacsejar els arbres, trencar, tallar, podar o arrencar-ne branques i 

fulles, gravar o rascar l’escorça, i vessar tota classe de líquids en 
les proximitats dels arbres. 

f)  Molestar o danyar la fauna present a les zones verdes o associada 
als elements vegetals. 

g) encendre o mantenir foc. 
h)  Si es tracta d’un espai tancat, romandre-hi una vegada donat 

l’avís de tancament. 
i)  Banyar-se o pescar en els estanys o altres espais aquàtics, no auto-

ritzats expressament.
j) netejar, banyar o abeurar els animals a les fonts o estanys. 
k) Acampar.
l)  Circular a cavall o amb vehicles motoritzats pels llocs destinats a 

vianants o pels parterres. 
ll)  Fer servir  els parcs infantils i/o els aparells d’esbarjo allà ubicats 

fora de l’horari d´ús especificat als cartells informatius.
m)  els jocs infantils estan destinats exclusivament als nens, i els ele-

ments de salut a persones adultes. Són infraccions tots els actes 
que suposin un mal ús dels jocs i especialment l´ús sense res-
pectar la placa indicativa dels límits d’edat. També els actes que 
generin brutícia o danys, i en particular tot allò que pugui oca-
sionar danys o molèsties a altres persones. en tractar-se de mo-
biliari públic és infracció trencar-ne alguna part, descalçar-los, 
fer qualsevol modificació dels mateixos o altres actes anàlegs. La 
responsabilitat de vigilar i controlar la seguretat dels nens que 
fan ús dels jocs infantils és de pares o mares, tutor/es o guarda-
dors/es. 

n)  no respectar l’horari de tancament o d’ús dels parcs, parc infan-
tils, jardins o espais públics.  

Article 58 Infraccions i Sancions

1. Infraccions Lleus
L’incompliment del que disposa l’article anterior serà una infracció 
lleu i es sancionarà amb multa de  100 a 750 euR. 
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Paral·lelament a la instrucció de l’expedient sancionador  correspo-
nent, l’Ajuntament de Blanes tramitarà expedient de reintegrament 
de les despeses que hagi de suportar pels danys causats degut a les 
conductes incíviques descrites a la present ordenança.

el que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 30 de juliol de 2018 

Mario Ros Vidal 
Alcalde 


