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Expedient DNI  Nom Import Nº Punts 
0001/2009/0001919 20038646  VIDAL CALAFAT, MARIA CARMEN 92,00 0 
0001/2009/0002066 39389987  DOMINGUEZ DUEÑAS, CRISTINA  30,05 0 
0001/2009/0002067 X1741656G  PRIVITERA, SALVATORE 30,05 0 
0001/2009/0002071 37579648  MILLAN FORCADA, CASIMIRO 30,05 0 
0001/2009/0002154 12373598  MORAL ACEBES, MIGUEL ANGEL 30,05 0 
0001/2009/0002155 12373598  MORAL ACEBES, MIGUEL ANGEL 30,05 0 
0001/2009/0002161 38842052  GOMEZ SOTERAS, ALBERTO 30,05 0 
0001/2009/0002166 43670219  BATISTA DOMINGO, ANTONIO 30,05 0 
0001/2009/0002224 B63535710  RIERA CAR SL 301,00 0 
0001/2009/0002229 B17577644  IMPERMEABILITZACIONS TECMISA, S.L  301,00 0 
0001/2009/0002247 B61899001  LAMPISTERIA LALO S.L   301,00 0 
0001/2009/0002250 A17022815  INDUSTRIAS DEL FRIO SA   301,00 0 
0001/2009/0002300 46707806  MONTALVO GUERRERO, INMACULADA 100,00 0 
0001/2009/0002306 X3404226L  RIVERA MARTINEZ, HERNAN HERIBERTO 100,00 0 
0001/2009/0002318 40295611  CALVENTUS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 135,71 2 
0001/2009/0002337 43674968  MORALES HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 60,10 0 
0001/2009/0002360 40430965  GABARRI CORTES, ISABEL 92,00 0 
0001/2009/0002361 40358665  GAMEZ VARON, FLORA 92,00 0 
0001/2009/0002379 40298502  LABRADOR GARCIA, JUAN ANTONIO 90,00 0 
0001/2009/0002417 45540588  ANGEL SANCHEZ, MILENA 92,00 0 
0001/2009/0002438 45831277  LUIS ZABALA, GLORIA BEATRIZ 92,00 0 
0001/2009/0002441 38478431  LLINARES RODRIGO, MIGUEL 92,00 0 
0001/2009/0002457 46694050  ARMENTERO MANCHEÑO, MANUEL 30,05 0 
0001/2009/0002469 43688134  MANCHON BARRAGAN, JUAN FRANCISCO 30,05 0 
0001/2009/0002484 40372128K  RUIZ MOLLFULLEDA, JONATHAN 30,05 0 
0001/2009/0001811 B05193289  RESIDENCIAL CERRO TESORO SL 30,05 0 
0001/2009/0002462 B64527310  GRUAS Y CARRETILLAS ORBACAT SL 30,05 0 
 
Blanes, 9 de juliol de 2009 
 
L’instructor, cap de Policia 
 
 
 
 
 
Núm. 12437 

AJUNTAMENT DE 
BLANES 

 
Edicte sobre aprovació definitiva de 

l’Ordenança municipal de civisme i 
convivència ciutadana 

 
Aprovat definitivament, en execució de l’acord 
de Ple  data  29 de juliol de 2009 l’ordenança 
municipal de Civisme i Convivència Ciutada-
na, es fa públic el seu contingut íntegre, 
d’acord amb el previst a l’article 163.2 de la 
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya 
en relació a l’article 70.2 de la Llei de Bases 
de Règim Local, per tal que entri en vigor. 
 
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈN-
CIA CIUTADANA 
 
Preàmbul. 
 
I- L’Ajuntament de Blanes, mitjançant aquesta 
ordenança de civisme i convivència ciutadana, 
vol contribuir a l’enfortiment d’un marc cívic  
i social basat en el respecte mutu entre les 
ciutadanes i ciutadans blanencs, així com 
també entre tots aquells que visiten la nostra 
Vila. 
 
L’Ordenança estableix un conjunt d’aspectes 
normatius que defineixen mecanismes per 
regular, corregir i sancionar, si s’escau, 

actituds incíviques, negligents i irresponsables 
que deteriorin la qualitat de vida del municipi. 
 
II- Aquesta ordenança es dicta en virtut d’allò 
que disposa el Títol XI de la Llei Reguladora 
de Bases de Règim Local, que habilita els ens 
locals per a ordenar les relacions de convi-
vència d’interès local, establir els tipus 
d’infraccions i imposar les sancions per 
l’incompliment dels deures, prohibicions o 
limitacions que ara es determinen. 
 
Així mateix, l’Ordenança s’adapta a les estipu-
lacions de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre 
de règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, així com als reglaments que la 
desenvolupen. 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
FINALITATS, FONAMENTS LEGALS I 
ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ORDENAN-
ÇA. 
 
Article 1. 
 
Finalitat de l’Ordenança 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar 
l’espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, on totes les persones puguin 
desenvolupar lliurement les seves activitats 

d’oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres. 
El municipi, és un espai col·lectiu on tothom té 
dret a trobar-hi les condicions per a la seva 
realització personal, política, social, amb les 
condicions ambientals òptimes, la qual cosa 
comporta assumir també els deures de la 
solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. 
 
2. Així, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures dirigides al foment i la promoció del 
civisme als espais públics, identificant els drets 
i deures dels ciutadans, preveient quines són 
les normes de conducta en cada cas i sanciona 
aquelles que poden pertorbar, lesionar o 
deteriorar tant la mateixa convivència ciuta-
dana com els béns que es troben a l’espai 
públic, alhora que es preveuen una sèrie de 
mesures específiques d’intervenció per part de 
l’Administració Municipal. 
 
3. L’Ajuntament de Blanes, iniciarà campa-
nyes de divulgació i conscienciació ciutadana, 
per difondre el contingut de la present 
ordenança. 
 
Article 2  
 
Fonaments legals 
 
1. Aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord 
amb la potestat municipal de tipificar infrac-
cions i sancions que, amb la finalitat d’ordenar 
les relacions de convivència ciutadana, s’esta-
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bleix en els articles 139 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
2. L’establert a l’apartat anterior s’entén sens 
perjudici de les altres competències i funcions 
atribuïdes a l’Ajuntament de Blanes per la 
normativa general de règim local i la legislació 
sectorial aplicable. 
 
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, jardins i altres espais o 
zones verdes o forestals, els ponts i els passos 
subterranis, els aparcaments, les fonts i els 
estanys, els edificis públics i els altres espais 
destinats a l’ús o al servei públic de titularitat 
municipal, així com a les construccions, 
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de 
béns i elements de domini públic municipal 
situats en aquells. 
 
3. Igualment, l’Ordenança s’aplica a les plat-
ges de Blanes i a la zona portuària en aquells 
àmbits o matèries que siguin de competència 
municipal d’acord amb la legislació aplicable, 
o en virtut d’un acord de delegació o de 
conveni. 
 
4. L’ordenança s’aplicarà també als espais, les 
construccions, les instal·lacions i els béns de 
titularitat privada quan s’hi realitzin conductes 
o activitats que afectin o puguin afectar 
negativament la convivència i el civisme o a 
l’ornat dels espais, instal·lacions, i elements 
assenyalats en els apartats anteriors, o quan el 
descuit o la manca d’un adequat manteniment 
dels mateixos per part dels seus propietaris, 
arrendataris o usuaris o pugui comportar 
igualment conseqüències negatives per a la 
convivència o el civisme a l’espai públic. 
 
Article 4 
 
Àmbit d’aplicació Subjectiva 
 
1. Aquesta ordenança s’aplica a totes les 
persones que són a la població de Blanes, sigui 
quina sigui la seva condició jurídica 
administrativa concreta. 
 
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les con-
ductes realitzades pels menors d’edat en els 
termes i amb les conseqüències previstes en el 
seu article 63 i a la resta de l’ordenament 
jurídic. En els supòsits en què així es prevegi 
expressament, els pares tutors o guardadors, 
també podran ser considerats responsables de 
les infraccions comeses pels menors quan 
concorri, per part d’aquells, dol, culpa o negli-
gència tot incloent-hi la simple inobservança. 
 

3. Així mateix, en els supòsits en què així es 
prevegi de manera expressa a l’Ordenança, 
aquesta també serà aplicable als organitzadors 
d’actes públics als quals es refereix l’article 7. 
 
PRINCIPIS GENERALS DE L’ORDENAN-
ÇA 
 
Article 5 
 
Principi de llibertat individual 
 
Totes les persones a les quals es refereix 
l’article anterior tenen dret a comportar-se 
lliurement als espais públics de la Vila i a ésser 
respectats en la seva llibertat. Aquest dret 
s’exerceix sobre la base del respecte a la 
llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les 
altres persones, així com el manteniment de 
l’espai públic en condicions adequades per a la 
convivència. 
 
Article 6 
 
Deures generals  
 
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin 
derivar d’aquesta o altres Ordenances munici-
pals i de la resta de l’ordenament jurídic 
aplicable, totes les persones que són a la Vila, 
sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en 
què ho facin o la situació jurídico adminis-
trativa en què es trobin, han de respectar les 
normes de conducta previstes en la present 
Ordenança, com a pressupòsit bàsic de 
convivència a l’espai públic. 
 
2. Tothom té la obligació d’utilitzar correcta-
ment els espais públics de la ciutat i els 
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la 
resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord 
amb la seva pròpia naturalesa, destinació i 
finalitat i respectant en tot cas el dret que 
també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne. 
 
3. Tots el propietaris o ocupants d’immobles, 
edificis, construccions, instal·lacions, vehicles 
o altres béns de titularitat privada estan 
obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 
produir-se conductes o activitats que causin 
molèsties innecessàries a les altres persones. 
 
4. Totes les persones que es trobin a Blanes 
tenen el deure de col·laborar amb les autoritats 
municipals o els seus agents en l’eradicació de 
les conductes que alterin, pertorbin o lesionin 
la convivència ciutadana. 
 
5. En l’aplicació de l’article 31 de la Llei 
13/2002, de Turisme de Catalunya, els usuaris 
turístics tenen el deure de respectar el 
reglament d’ús i les normes generals de 
convivència i higiene, els valors ambientals, 
culturals o d’altra classe dels recursos turístics 
que utilitzin o visitin. 
 
ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’AC-
TES PÚBLICS 
 
Article 7 
 

Organització i autorització d’actes públics 
 
1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais 
públics o privats d’ús públic han de garantir la 
seguretat de les persones i els béns. Els òrgans 
competents municipals fixaran les condicions 
generals per al desenvolupament de l’activitat, 
restant obligats els organitzadors al compli-
ment de les mateixes. L’Ajuntament exigirà als 
organitzadors que dipositin una fiança o 
subscriguin una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per respondre  dels danys i 
els perjudicis que es puguin causar a tercers i 
al patrimoni municipal. 
 
Aquesta obligació de dipositar la fiança o 
subscriure la pòlissa de responsabilitat civil, 
podrà exceptuar-se quan per part dels 
responsables municipals es valori i s’acrediti 
de forma motivada en l’expedient d’autoritz-
ació de l’activitat, que la mateixa no és 
susceptible de generar danys i perjudicis ni a 
tercers ni al patrimoni municipal. 
 
2. Els organitzadors d’actes públics, hauran de 
vetllar per evitar el deteriorament dels espais 
utilitzats, restant obligats, en el seu cas, a la 
corresponent  reparació i/o neteja. 
 
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a 
la celebració d’esdeveniments festius, musi-
cals, culturals, esportius o d’índole similar en 
els espais públics o privats d’ús públic on es 
pretenguin realitzar, quan per les previsions 
del públic assistent, les característiques de 
l’espai públic o altres circumstàncies deguda-
ment acreditades i motivades a l’expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en 
perill la seguretat pública, la convivència o el 
civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui 
possible, l’Ajuntament proposarà als orga-
nitzadors espais alternatius on pugui celebrar-
se l’acte. 
 
4. Quan es tracti de l’exercici del dret 
fonamental de reunió i manifestació, reconegut 
a l’article 21 de la Constitució i d’acord amb 
allò que es disposa a l’article 9.2 de la Llei 
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament 
emetrà informe preceptiu motivat en el qual es 
recolliran les circumstàncies i causes objec-
tives que, en el seu cas, puguin desaconsellar 
la celebració de l’acte o esdeveniment a l’espai 
públic previst pels seus organitzadors, a fi que 
l’autoritat governativa competent adopti la 
decisió que correspongui. 
 
NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI 
PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I 
INTERVENCIONS ESPECIALS 
 
DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN 
URBÀ 
 
Article 8 
 
Fonaments de la regulació 
 
1. Tothom té dret a gaudir del paisatge urbà de 
la ciutat, alhora que deure correlatiu de 
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mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i 
ornat. 
 
Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
 
Article 9 
 
Normes de conducta 
 
1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, 
pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafis-
me, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, 
matèria orgànica o similars) o bé ratllant la 
superfície, sobre qualsevol element de l’espai 
públic, així com a l’interior o l’exterior 
d’equipaments, estructures o elements d’un 
servei públic i instal·lacions en general, 
inclosos transport públic, equipaments, 
mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques 
en general, elements visibles des de la via 
pública i en  la resta d’elements descrits a 
l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Queden exclosos els murals artístics que es 
realitzin amb l’autorització del propietari o 
amb autorització municipal. Quan el grafit o 
pintada es realitzi en un bé privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent en la 
via pública, serà necessària, també, l’autoritza-
ció expressa de l’Ajuntament. 
 
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic 
de naturalesa cultural, festiva, lúdica o 
esportiva o de qualsevol altre índole, vetllaran 
perquè no es produeixin, durant la seva 
celebració, conductes de degradació visual de 
l’espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol 
d’aquests actes es produeixen les conductes 
descrites en l’apartat primer d’aquest article, 
els seus organitzadors ho hauran de comunicar 
immediatament als agents de l’autoritat. 
 
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil 
subsidiària dels pares, tutors o guardadors  per 
les accions dels menors d’edat que depenguin 
d’ells, aquells seran també responsables 
directes i solidaris de les infraccions descrites 
en aquest article comeses pels menors que es 
trobin sota la seva responsabilitat, sempre que, 
per la seva part, consti dol, culpa o negligència 
tot incloent-hi la simple inobservança. 
 
Article 10 
 
Infraccions i Sancions 
 
1.Infraccions Lleus 
 
La realització de les conductes descrites en 
l’article precedent tindrà la consideració 
d’infracció lleu, i serà sancionada amb una 
multa de 120 a 750 EUR, llevat que el fet 
constitueixi una infracció més greu. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Tindran la consideració d’infraccions greus, i 
seran sancionades amb una multa de 750.01 a 
1.500EUR, les pintades o els grafits que es 
realitzin: 
 

a) En els elements del transport, ja siguin de 
titularitat pública o privada, i, en el primer cas, 
municipal o no, inclosos els vehicles, les 
parades, les marquesines, i els altres elements 
instal·lats en els espais públics. 
b) En els elements dels parcs i jardins públics 
c) En els senyals de trànsit o d’identificació 
viària, o de qualsevol element del mobiliari 
urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua 
total o parcial de funcionalitat de l’element. 
d) En casos de reincidència o reiteració en la 
comissió d’infraccions lleus. 
 
3. Infraccions Molt Greus 
 
Les infraccions tindran el caràcter de molt 
greu, i seran sancionades amb una  multa de 
1.500,01 a 3.000 EUR, quan s’atempti espe-
cialment a l’espai urbà per realitzar-se sobre 
monuments o edificis catalogats o protegits. 
 
També són infraccions molt greus la 
reincidència o la reiteració en la comissió 
d’infraccions greus. 
 
Article 11 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles 
anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o 
mitjans emprats. 
 
2. Si per les característiques de l’expressió 
gràfica, el material emprat o el bé afectat fos 
possible la neteja i restitució immediata al seu 
estat anterior, els agents de l’autoritat 
comminaran personalment a l’infractor  a la 
neteja, sens perjudici de la imposició de les 
sancions que corresponguin per la infracció 
comesa. 
 
3. L’Ajuntament, subsidiàriament, podrà nete-
jar o reparar els danys causats per la infracció, 
amb càrrec a la persona o persones responsa-
bles i sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents. Les despeses que 
comporti la neteja o reparació seran a càrrec 
del responsable de la infracció, sens perjudici 
també de la imposició de les sancions 
escaients. 
 
4. Tractant-se les persones infractores de me-
nors, es faran els tràmits adients i necessaris 
per comprovar si hi concorren indiciàriament   
les circumstàncies previstes en l’apartat 4 de 
l’article 9. 
 
5. Quan el grafit o la pintada puguin ser 
constitutius de la infracció penal prevista en 
l’article 626 del Codi Penal, els agents de 
l’autoritat ho posaran en coneixement de 
l’autoritat judicial competent, sens perjudici de 
la continuació de l’expedient sancionador. 
 
Pancartes, cartells i fullets 
 
Article 12 
 
Normes de conductes 

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, 
pancartes, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o 
propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en 
els llocs expressament habilitats a l’efecte per 
l’autoritat municipal. És prohibida la 
col·locació de cartells i pancartes en edificis i 
instal·lacions municipals, en qualsevol espai 
públic, o privat confrontant amb la via pública, 
o element de paisatge i el mobiliari urbà o 
naturals, sense autorització expressa de 
l’Ajuntament, i en el seu cas, del propietari de 
l’immoble. 
 
2. Igualment, caldrà l’autorització expressa de 
l’Ajuntament, a més de la del titular del bé 
afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li 
en un bé privat si vola sobre l’espai públic, 
excloses les pancartes a balcons i altres 
obertures. 
 
3. Els titulars de l’autorització seran responsa-
bles de la retirada dels elements instal·lats i de 
reposar els elements al seu estat anterior, 
d’acord amb les indicacions que donin els 
serveis municipals. 
 
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a 
l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars. 
 
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la 
part exterior dels vidres dels vehicles, així com 
escampar i llançar tota classe de fullets o pa-
pers de publicitat comercial o qualsevol mate-
rial similar en la via pública i en els espais pú-
blics definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
6. Les persones físiques o juridiques que pro-
moguin la contractació o difusió del missatge 
respondran directament i solidàriament de les 
infraccions precedents conjuntament amb els 
autors materials del fet. 
 
Article 13 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
Tret que els fets constitueixin una infracció 
més greu d’acord amb la llei 9/2000 de 
publicitat dinàmica, els fets descrits en l’article 
anterior seran considerats com a infracció lleu, 
i sancionats amb multa de 120 a 750 EUR. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Tindran, no obstant, la consideració 
d’infraccions greus la col·locació de cartells, 
pancartes o adhesius en edificis i instal·lacions 
municipals, en el mobiliari urbà o natural, i en 
general, en tots aquells elements que, situats a 
l’espai públic, estiguin destinats a prestar 
serveis específics a la ciutadania. En aquests 
casos, la infracció serà sancionada amb multa 
de 750,01 a 1.500 EUR. 
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3. Infraccions Molt Greus 
 
Quan les infraccions precedents es realitzin 
sobre monuments o edificis catalogats o prote-
gits, tindran la consideració de molt greus, i 
seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 
3.000EUR. Tindrà la mateixa consideració i 
serà el mateix import de la multa quan la 
col·locació de cartells, pancartes o adhesius es 
faci en senyals de trànsit que impossibiliti una 
correcta visió per part dels conductors i/o 
vianants.  
 
Article 14 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles 
anteriors, els agents de l’autoritat  retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o 
mitjans emprats. 
 
2. Igualment, comminaran a la persona infrac-
tora a què procedeixi a retirar el material i 
reparar els danys produïts per la col·locació, 
sens perjudici de les sancions que correspongui 
imposar per la infracció comesa. 
 
3. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cau-
telar de retirada dels elements de propaganda o 
publicitat amb càrrec a la persona responsable, 
sens perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
JUGUESQUES 
 
Article 15 
 
Fonaments de la regulació  
 
És competència municipal garantir la llibertat 
de circulació de les persones i la protecció dels 
legítims drets dels usuaris de l’espai públic, 
especialment dels col·lectius especialment 
vulnerables, com ara els menors. 
 
Article 16 
 
Normes de conducta 
 
És prohibit a l’espai públic l’oferiment de 
juguesques que comportin apostes amb diners 
o béns, llevat d’autorització específica. 
 
Article 17 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions greus 
 
Tindrà la consideració d’infracció greu, i se 
sancionarà amb multa de 750,01 a 1.500 EUR, 
l’oferiment de juguesques que impliquin 
apostes de diner o béns. 
 
2. Infraccions Molt Greus 
 
Tindran la consideració d’infraccions molt 
greus, i seran sancionades amb multa de 
1.500,01 a 3.000 EUR, l’oferiment de jugues-
ques que comportin un risc de pèrdua més 

enllà del que és habitual en tot joc d’atzar, i, en 
qualsevol cas, el joc del triler. 
 
Article 18  
 
Intervencions específiques 
 
Tractant-se de la infracció consistent en 
l’oferiment de juguesques a l’espai públic, els 
agents de l’autoritat procediran a la intervenció 
cautelar dels mitjans emprats, així com dels 
fruits de la conducta infractora. 
 
ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI  PÚBLIC 
PER A JOCS 
 
Article 19 
 
Fonaments de la regulació 
 
1. Tothom té dret a gaudir lliurement dels 
espais públics, d’acord amb la naturalesa 
d’aquests, i respectant  els legítims drets dels 
altres usuaris 
 
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o 
similars a l’espai públic està sotmesa al 
principi general de respecte als altres, i, en 
especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, 
així com al fet que no comportin perill per als 
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com 
privats. 
 
Article 20 
 
Normes de conducta 
 
1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai 
públic i de competicions esportives massives i 
espontànies que pertorbin els legítims drets 
dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de 
l’espai públic. 
 
2. És especialment prohibida la pràctica de 
jocs amb instruments o d’altres objectes que 
puguin posar en perill la integritat física dels 
usuaris de l’espai públic, així com la integritat 
de béns, serveis o instal·lacions, tant públics 
com privats. 
 
3. Queda prohibida la utilització d’escales per 
a vianants, elements per a l’accessibilitat de 
persones discapacitades, baranes, bancs, passa-
mans, o qualsevol altre element del mobiliari 
urbà, per les acrobàcies amb patins o mono-
patins. 
 
4. La utilització de pistes poliesportives i es-
pais públics que siguin susceptibles d’uti-
lització per a la pràctica esportiva, es realitzarà 
dins de l’horari que fixi l’Ajuntament a tal 
efecte. 
 
5. Els agents de l’autoritat en els casos previs-
tos es limitaran a informar a aquestes persones 
que les esmentades pràctiques estan prohibides 
per la present Ordenança. Si la persona 
persistís en la seva actitud podrà ser 
sancionada d’acord amb l’article  següent. 
 
Article 21 

Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
L’incompliment de les normes previstes en 
l’article anterior serà considerada infracció lleu 
i sancionada amb multa 120 a 750EUR, tret 
que el fet constitueixi una infracció més greu. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Tindran però la consideració d’infraccions 
greus, i seran sancionades amb una  multa de 
750,01 a 1.500 EUR: 
 
a) La pràctica de jocs que comportin un risc 
rellevant per la seguretat de les persones o els 
béns, i, en especial, la circulació temerària amb 
patins o monopatins per voreres o llocs 
destinats a vianants. 
 
b) La utilització d’elements o instal·lacions 
arquitectòniques o dels mobiliari urbà per a la 
pràctica del monopatí, patins o similars quan 
es posin en perill per deteriorament. 
 
Article 22 
 
Intervencions específiques 
 
1. Tractant-se de la infracció consistent en la 
pràctica de jocs a l’espai públic, els agents de 
l’autoritat procediran a la intervenció cautelar 
dels mitjans emprats. 
 
2. Igualment, en cas de les infraccions greus 
previstes en l’apartat segon de l’article 
anterior, els agents intervindran cautelarment 
el joc, monopatí, patí o similar amb el qual 
s’hagi produït la conducta. 
 
ALTRES CONDUCTES A L’ESPAI PÚBLIC 
 
Ocupació de l’espai públic per conductes que 
adopten formes de mendicitat. 
 
Article 23 
 
Fonaments de la regulació 
 
1. Els ciutadans tenen dret a transitar pel poble 
de Blanes sense ser molestats o pertorbats en la 
seva voluntat. 
 
2. És competència de l’Ajuntament garantir la 
lliure circulació de les persones, la protecció 
de menors, així com l’ús correcte de les vies i 
espais públics. 
 
Article 24 
 
Normes de conducta 
 
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota 
l’aparença de mendicitat o sota formes 
organitzades, representin actituds coactives o 
d’assetjament, o obstaculitzin o impedeixin de 
manera intencionada el lliure trànsit dels 
ciutadans i 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. 
 
3. Sens perjudici del que es preveu a l’article 
232 del Codi Penal, queda totalment prohibida 
la mendicitat exercida pels menors, o aquella 
que es realitzi, directa o indirectament, amb 
menors o persones amb discapacitats. 
 
4. Es prohibeix també la realització a l’espai 
públic d’activitats de qualsevol tipus quan 
obstrueixin o puguin obstruir el tràfic rodat per 
la via pública, posin en perill la seguretat de 
les persones o  impedeixin de manera manifes-
ta el lliure trànsit de les persones per les 
voreres, places, avingudes, passatges o bule-
vards o altres espais públics. Aquestes conduc-
tes estan especialment prohibides quan es 
desenvolupin a la calçada, semàfors o envaint 
espais de trànsit rodat. 
 
5. Quan la infracció consisteixi en l’obstacu-
lització del lliure trànsit dels ciutadans i 
ciutadanes pels espais públics, els agents de 
l’autoritat informaran, en primer lloc, aquestes 
persones que les esmentades pràctiques estan 
prohibides per la present Ordenança. Si la 
persona persistís en la seva actitud i no 
abandonés el lloc es procedirà a imposar-li a 
sanció que correspongui. 
 
Article 25 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
La realització de les conductes descrites als 
apartats 1, 2 i 4 de l’article anterior, és 
constitutiva d’una infracció lleu,  i podrà ser 
sancionada amb una multa de fins 120 a 750 
EUR, excepte que els fets que puguin ser 
constitutius d’una infracció mes greu. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Es considerarà, en tot cas, infracció greu, i serà 
sancionada amb multa de 750 a 1.500 EUR, la 
mendicitat exercida, directament o indirecta-
ment, amb acompanyament de menors o amb 
persones amb discapacitat, sens perjudici del 
que es preveu a l’article 232.1 del Codi Penal. 
 
En aquest supòsit, les autoritats municipals 
prestaran als menors, de manera immediata, 
l’atenció que sigui precisa, sens perjudici que 
s’adoptin la resta de mesures que preveu, en el 
seu cas, l’ordenament jurídic 
 
En tot cas, aquestes sancions podran ser 
substituïdes, d’acord amb la legislació, per 
sessions d’atenció individualitzada amb els 
serveis socials o cursos on s’informarà a 
aquestes persones de les possibilitats que les 
institucions públiques o privades els ofereixin 
assistència social, així com també se’ls 
prestarà l’ajut que sigui necessari.  
 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES 
 

Article 26 
 
Fonaments de la regulació 
 
És competència de l’Ajuntament la protecció 
de la salut pública i la salubritat. 
 
Tothom té dret a gaudir d’un espai públic net i 
no degradat, respectant  les pautes generalment 
acceptades de convivència i civisme. 
 
Article 27 
 
Normes de conducta 
 
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com 
ara defecar, orinar, escopir, en qualsevol dels 
espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenan-
ça com a àmbit d’aplicació objectiva, llevat de 
les instal·lacions o elements que estiguin desti-
nats especialment a la realització d’aquestes 
necessitats. 
 
2. Resta especialment prohibida la conducta 
descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en 
espais de concorreguda afluència de persones o 
siguin freqüentat  per menors, o es faci en 
monuments o edificis catalogats o protegits. 
 
3. Els pares, tutors o guardadors dels menors 
d’edat seran també responsables directes o 
solidaris de les infraccions comeses per a-
quests, sempre que, per la seva part consti dol, 
culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
 
Article 28 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
Les conductes descrites en els apartats 1 i 3 de 
l’article precedent serà constitutiva d’infracció 
lleu, i es sancionarà amb multa de 120 a 300 
EUR, tret que el fet constitueixi una infracció 
més greu. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Constituirà infracció greu, sancionada amb 
multa de 750,01 a 1.500 EUR, la conducta 
descrita en l’apartat 2 de l’article precedent.  
 
CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES 
 
Article 29 
 
Fonaments de la regulació 
 
És competència d’aquest Ajuntament la pro-
tecció de la salut pública i la salubritat, així 
com garantir la seguretat als lloc públics. 
 
Tothom té dret al descans,  a gaudir d’un espai 
públic net i no degradat. 
 
Article 30 
 
Normes de conducta 
 

1. L’Ajuntament vetllarà perquè no es consu-
meixin begudes alcohòliques als espais pú-
blics.  
 
2. La disposició a la qual es refereix aquest 
apartat 1, restarà sense efecte en els supòsits en 
què el consum de begudes alcohòliques tingui 
lloc en establiments i altres espais reservats 
expressament per a aquella finalitat, com 
terrasses i vetlladors, i en festes o actes popu-
lars que comptin amb l’oportuna autorització 
atorgada per les autoritats competents, en 
casos puntuals. 
 
3. Resta especialment prohibit el consum de 
begudes alcohòliques descrit en l’apartat 1 
d’aquest article quan pugui alterar greument la 
convivència ciutadana. A aquests efectes, l’es-
mentada alteració es produeix quan concorrin 
alguna de les circumstàncies següents: 
 
a. Quan, per la morfologia o la naturalesa del 
lloc públic, el consum es pugui fer de forma 
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o 
en convidi a l’aglomeració. 
b. Quan, com a resultat de l’acció del consum, 
es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn 
o provocar-hi situacions d’insalubritat. 
c. Quan el consum s’exterioritzi de forma deni-
grant per als vianants o la resta d’usuaris dels 
espais públics. 
d. Quan els llocs on es consumeixi es caracte-
ritzin per l’afluència de menors o la presència 
d’infants i adolescents.  
 
4. Resten expressament prohibides  les activi-
tats conegudes com a “discotours” o similars, 
consistents en realitzar visites organitzades per 
a grups de joves i adults a determinats locals 
d’oci, bars o bars musicals de la població,  
induint al consum de begudes alcohòliques de 
forma abusiva o incontrolada. Els organitza-
dors de l’activitat seran directament responsa-
bles als efectes del que preveu aquesta 
ordenança, sens perjudici de les responsabili-
tats individuals en què puguin incórrer els seus 
participants o el local  on aquesta es realitza. 
 
5. Els organitzadors de qualsevol acte públic 
de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva 
o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no 
es produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si 
amb motiu de qualsevol d’aquests actes, es 
realitzen les conductes esmentades, els seus 
organitzadors ho comunicaran immediatament 
als agents de l’autoritat. 
 
6. Sens perjudici de la responsabilitat civil 
subsidiària dels pares, tutors o guardadors per 
les accions dels menors d’edat que depenguin 
d’ells, aquells seran també responsables direc-
tes o solidaris de les infraccions comeses pels 
menors d’edat, sempre que, per la seva part 
consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança. 
 
Article 31 
 
Infraccions i Sancions 
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1. Infraccions Lleus 
 
La realització de les conductes descrites a 
l’apartat tercer de l’article precedent serà 
consti-tutiva d’una infracció lleu, i se 
sancionarà amb multa de 120 a 750 EUR, tret 
que els fets siguin constitutius d’una infracció 
més greu. 
 
2. Infraccions Greus 
 
Constitueix una infracció greu, que es 
sancionarà amb multa de750,01 a 1.500 EUR, 
la conducta descrita a l’apartat 4 de  l’article 
precedent.  
 
Article 32 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles 
anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les begudes, els 
envasos o els altres elements objecte de les 
prohibicions, així com els materials o els 
mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i 
els aliments intervinguts podran ser destruïts 
immediatament per raons higienicosanitàries. 
 
2. Tractant-se les persones infractores de 
menors, es practicaran les diligències neces-
sàries per comprovar si hi concorren indiciària-
ment les circumstàncies previstes en l’apartat 7 
de l’article 30, a l’objecte de procedir, també, a 
la seva denúncia. 
3. Per garantir la salut de les persones 
afectades, així com per evitar molèsties greus 
als ciutadans, els agents de l’autoritat, quan 
s’escaigui, podran acompanyar les persones en 
estat d’embriaguesa als serveis de salut o 
d’atenció social  corresponents. 
 
COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT 
D’ALIMENTS, BEGUDES I ALTRES 
PRODUCTES 
 
Article 33 
 
Fonaments de la regulació 
 
Les conductes regulades en el present capítol 
es fonamenten en la protecció de la salubritat, 
l’ús racional  i ordenat de la via pública,  la 
salvaguarda de la seguretat pública, i a més, en 
el seu cas, la protecció de les propietats 
industrial i intel·lectual, de la competència 
lleial en l’economia de mercat i els drets de 
consumidors i usuaris. 
 
Article 34 
 
Normes de conducta 
 
1. És prohibida la venda ambulant en l’espai 
públic de qualsevol tipus d’aliments, begudes i 
altres productes, llevat de les autoritzacions 
específiques. En tot cas, la llicència o auto-
rització haurà de ser perfectament visible. 
 
2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic 
amb els venedors ambulants no autoritzats, 

com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar 
sobre la presència dels agents de l’autoritat. 
 
3. Es prohibeix la compra o l’adquisició en 
l’espai públic d’aliments, begudes i altres 
productes procedents de la venda ambulant no 
autoritzada. 
 
4. Els organitzadors d’actes públics de natu-
ralesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de 
qualsevol altra índole vetllaran perquè no es 
produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si 
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es 
realitzen les esmentades conductes els seus 
organitzadors ho comunicaran immediatament 
als agents de l’autoritat. 
 
Article 35 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les 
conductes prohibides descrites als apartats de 
l’article precedent són constitutives d’infracció 
lleu, que seran sancionades amb una multa de 
120 a 750 EUR. 
 
Article 36 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles an-
teriors, els agents de l’autoritat retiraran i inter-
vindran cautelarment, el gènere o elements 
objecte de les prohibicions i els materials o els 
mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns 
fungibles, hom els destruirà o els donarà la 
destinació que sigui adient. 
 
2. Quan les conductes tipificades en aquest 
capítol puguin ser constitutives d’il·lícit penal, 
els agents de l’autoritat ho posaran en 
coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient 
sancionador, en els termes de l’article 72 
d’aquesta ordenança. 
 
ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS 
NO AUTORITZATS 
 
Article 39  
 
Fonaments de la regulació 
 
És competència de l’Ajuntament ordenar l’ús 
racional de les vies i els espais públics. 
 
Tothom té dret a no ser molestat o pertorbat en 
l’exercici de la seva llibertat.  
 
Article 40 
 
Normes de conducta 
 
1. Es prohibeix la realització d’activitats i la 
prestació de serveis no autoritzats en l’espai 
públic, com ara el tarot, vidència, massatges, 
tatuatges o altres serveis anàlegs. 

2. Es prohibeix la demanada, l’ús o el consum 
en l’espai públic de les activitats o els serveis 
no autoritzats als quals es refereix aquest 
capítol. 
 
3. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o 
acceptar, directament o indirectament, serveis 
sexuals retribuïts  a l'espai públic i llocs privats 
d'ús públic. 
 
Serà 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 públics, 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 que s'imparteixen 
ensenyaments del règim general del sistema 
educatiu. 
 
4. Resta prohibit col·laborar, en els espais 
d’aplicació d’aquesta ordenança, amb qui 
realitza les activitats o presta els serveis no 
autoritzats, amb accions com ara vigilar o 
alertar sobre la presència dels agents de 
l’autoritat. 
 
5. Els organitzadors d’actes públics de natura-
lesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de 
qualsevol altra índole vetllaran perquè no es 
produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si 
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es 
realitzen les esmentades conductes els seus 
organitzadors ho comunicaran immediatament 
als agents de l’autoritat.  
 
Article 41 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les con-
ductes prohibides tipificades en els quatre 
primers apartats de l’article precedent seran 
constitutives d’infracció lleu, que se sanciona-
rà amb multa de 120 a 500 EUR. 
 
2.Infraccions Greus 
 
Quan concorri la circumstància agreujant des-
crita a l’apartat 3.a), es considerarà infracció 
greu, que es sancionarà amb una multa de 
750,01 a 1500 euros. 
 
Article 42 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles 
anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements 
objecte de les prohibicions, i els materials o els 
mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns 
fungibles, hom els destruirà o els donarà la 
destinació adient. 
 
2. Quan les conductes tipificades en aquest 
capítol puguin ser constitutives de la infracció 
penal d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 
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i 623.4 del Codi Penal, els agents de l’autoritat 
ho posaran en coneixement de l’autoritat 
judicial competent, sens perjudici de la 
continuació de l’expedient sancionador, en els 
termes de l’article 72 d’aquesta Ordenança. 
 
ÚS IMPROPI  DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
Article 43 
 
Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es 
fonamenta en la garantia d’un ús racional i 
ordenat de l’espai públic i els seus elements, i 
en la protecció de la seguretat i el patrimoni 
municipal. 
 
Article 44 
 
Normes de conducta 
 
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais 
públics i els seus elements, de manera que 
impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi 
per la resta d’usuaris. 
 
2. No són permesos els següents usos impropis 
dels espais públics i els seus elements: 
 
a. Acampar en els espais objecte d’aplicació 
d’aquesta ordenança, acció que inclou la ins-
tal·lació estable en aquests espais públics o els 
seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o carava-
nes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. 
No és permès tampoc dormir de dia o de nit en 
aquests espais. Quan es tracti de persones en 
situació d’exclusió social, s’estarà a allò que 
preveu l’article 46.2 d’aquesta Ordenança. 
b. Utilitzar els bancs i els seients públics per a 
usos diferents als quals estan destinats. 
c. Rentar-se o banyar-se en les fonts, els es-
tanys o similars. 
d. Rentar la roba a les fonts, els estanys, les 
dutxes o similars 
e. Realitzar cants, crits i altres actituds similars 
que puguin pertorbar el descans dels veïns 
 
3. Resta totalment prohibit el llançament de 
tota mena d’objectes a la via publica, que 
puguin pertorbar la tranquil·litat dels vianants  
o afectar el funcionament dels serveis públics. 
 
Article 45 
 
Infraccions i Sancions 
 
Infraccions Lleus 
 
La realització de les conductes descrites a 
l’article precedent és constitutiva d’infracció 
lleu, que se sancionarà amb multa de 120 a 500 
EUR. 
 
Article 46 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles ante-
riors, els agents de l’autoritat retiraran i inter-

vindran cautelarment el gènere, els materials i 
els mitjans emprats. 
 
2. Els serveis municipals adoptaran, en cada 
cas, les mesures que siguin procedents en 
coordinació amb els serveis socials municipals 
o, si escau, amb altres institucions públiques i, 
si ho estimés necessari per raons de salut, 
acompanyarà aquestes persones a l’establiment 
o servei municipal adient, amb la finalitat de 
socórrer-la o ajudar-la en allò que sigui 
possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció 
prevista. 
 
3. Quan es tracti de l’acampada amb autocara-
vanes, caravanes o qualsevol altre tipus de 
vehicle, descrita a l’apartat a. de l’article 44.2 
de la present Ordenança, i la persona infractora 
no acrediti la residència legal en territori espa-
nyol, l’agent denunciant fixarà provisional-
ment la quantia de la multa i, de no dipositar-
se el seu import, es procedirà a la immobilitza-
ció del vehicle i en el seu cas a la seva retirada 
i ingrés en el dipòsit municipal. 
 
ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL 
MOBILIARI URBÀ. DETERIORAMENT DE 
L’ESPAI URBÀ 
 
Article 47 
 
Fonaments de la regulació 
 
Tothom té dret a fer ús de l’espai públic, 
respectant a les persones i béns, respectant-ne 
la seva seguretat i integritat. 
 
Article 48  
 
Normes de conducta 
 
1. Són prohibides les conductes vandàliques, 
agressives o negligents en l’ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per 
a la salut i la integritat física de les persones o 
els béns. 
 
2. Resten prohibits els actes de deteriorament 
greu, com ara destrosses dels espais públics o 
les seves instal·lacions o elements, siguin mo-
bles o immobles, no derivats de les alteracions 
de la seguretat ciutadana contemplades a 
l’apartat 1 anterior. 
 
3. Els organitzadors d’actes públics de natura-
lesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole vetllaran perquè no es 
produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si 
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es 
realitzen les esmentades conductes, els seus 
organitzadors ho hauran de comunicar imme-
diatament als agents de l’autoritat. 
 
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil 
subsidiària dels pares, tutors  o guardadors  per 
les accions dels menors que depenguin d’ells, 
aquells seran també responsables directes i 
solidaris de les infraccions comeses pels 
menors d’edat, sempre que, per la seva part, 

consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança. 
 
Article 49 
 
Infraccions i sancions 
 
1. Infraccions Greus 
 
Sens perjudici de la legislació penal, els actes 
de deteriorament descrits a l’apartat 2 de 
l’article precedent són constitutius d’infracció 
greu, i se sancionaran amb multa de 750,01 
a1.500 EUR. 
 
2. Infraccions Molt Greus 
 
Sens perjudici de la legislació penal i de 
protecció de la seguretat ciutadana, les 
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article 
precedent són constitutives d’infracció molt 
greu, i seran sancionades amb multa de 
1.500,01 a 3.000 EUR. 
 
Article 50 
 
Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles 
anteriors, si és el cas, els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els 
materials, el gènere, o els mitjans emprats. 
 
2. Tractant-se la persona infractora d’un 
menor, es practicaran les diligències necessà-
ries per comprovar si hi concorren indiciària-
ment les circumstàncies previstes en l’apartat 4 
de l’article 48, a l’objecte de procedir també, a 
la seva denúncia. 
 
3. Els responsables dels danys estaran obligats 
a costejar la reparació dels desperfectes que 
hagin causat. 
 
ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN 
LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
Zones naturals i espais verds 
 
Article 51 
 
Fonaments de la regulació 
 
Tothom té dret a gaudir  dels parcs i jardins,  
així com de les platges  fent-ne  un correcte ús. 
 
És competència de l’Ajuntament garantir la 
seguretat de les persones i el manteniment de 
les platges. 
 
Platges 
 
Article 52 
 
Normes de conducta 
 
1. La seguretat a les platges i especialment en 
les activitats en el mar, exigeixen l’observació 
de les indicacions que es donin i el respecte a 
les senyalitzacions sobre les condicions i els 
llocs de bany. 
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2. La bandera verda indica l’absència de perill, 
la qual cosa permet una activitat normal a la 
platja. Amb bandera groga s’hauran d’extre-
mar les precaucions a l’aigua. La bandera 
vermella significa prohibició del bany.  
3. Són prohibides les conductes següents: 
El bany en els espigons, canals d’embarca-
cions i en altres zones senyalitzades en les 
quals no es permet el bany o el pas està 
restringit. 
Utilitzar sabó o altres elements d’higiene a les 
dutxes públiques de les platges. 
Malbaratar l’aigua de dutxes i rentapeus i 
utilitzar-la per altres finalitats que no són les 
estrictes d’esbandir-se la sal i la sorra. 
Entrar a la platja amb ampolles i gots de vidre. 
Deixar les burilles de cigarretes i altres residus 
a la sorra. 
Fer foc. 
Acampar. 
Posar música que pugui molestar als altres 
usuaris 
Circular amb vehicles motoritzats. 
L’accés d’animals domèstics a la platja. 
Circular per la platja amb arpons o altres estris 
de pesca similars, carregats o sense estar 
degudament protegits. 
 
Article 53 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
L’incompliment del que disposa l’apartat quart 
de l’anterior article serà una infracció lleu i 
serà sancionada amb multa de 120 a 750 EUR. 
 
2. Infraccions Greus 
 
L’incompliment del que disposen els apartats 
primer a tercer de l’anterior article constituirà 
una infracció greu i serà sancionada amb multa 
de 750,01 a 1.500 EUR. 
 
Parcs i Jardins 
 
Article 54 
 
Normes de conducta 
 
1. Els visitants dels parcs i jardins del municipi 
hauran de respectar el patrimoni vegetal 
(l'arbrat i les plantacions de tota mena), com 
també les seves instal·lacions complementà-
ries: escultures, fonts, instal·lacions d'enllume-
nat 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 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 expressa-
ment 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 autoritzats 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.  
 
Article 55 
 
Infraccions i Sancions 
 
1. Infraccions Lleus 
 
L’incompliment del que disposen els apartats 
segon i tercer de l’anterior article serà una 
infracció lleu i es sancionarà  amb multa de 
120 a 750 EUR. 
 
Espais naturals  
 
Article 56 
 
Normes de conducta 
 
1. En els espais naturals s’ha de mantenir una 
actitud de respecte envers el medi ambient, les 
plantes i els animals que s’hi poden trobar. 
Els usuaris han de complir les instruccions 
que, sobre la utilització d’alguns espais figurin 
en els indicadors, rètols o senyals. En 
qualsevol cas, han d'atendre les indicacions 
que formulin els agents de la Policia 
Municipal. 
 
Està expressament prohibit 
a) Molestar o danyar els animals salvatges 
especialment a les zones més sensibles i/o 
protegides com ara al delta de la Tordera i a la 
llacuna litoral i en l’àmbit del PEIN Pinya de 
Rosa. 
b) Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o 
plantes, o tallar llenya de qualsevol mena sense 
la deguda autorització.  
c) Extreure molsa, humus o elements anàlegs.  
d) Col·locar anuncis o rètols, fora dels que 
estiguin degudament autoritzats, especialment 
damunt dels arbres.  
e) Encendre foc fora dels llocs reservats a 
l'efecte i tirar llumins o puntes de cigarrets 
encesos.  
f) Circular per la muntanya amb vehicles de 
motor i la pràctica del motocross i trial i quads 

fora dels camins i llocs especialment auto-
ritzats. 
 
2. L’incompliment de qualsevol dels apartats 
d’aquest article serà una infracció lleu i es 
sancionarà amb una multa de 120 a 750 euros. 
 
DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM 
SANCIONADOR I ALTRES MESURES 
D’APLICACIÓ 
 
Article 57 
 
Deure de col·laboració ciutadana en el compli-
ment de l’Ordenança 
 
1. Totes les persones que són a Blanes tenen el 
deure de col·laborar amb les autoritats munici-
pals o els seus agents per tal de preservar les 
relacions de convivència ciutadana i civisme a 
l’espai públic. 
 
2. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, 
l’Ajuntament de Blanes posarà els mitjans 
necessaris per tal de facilitar que, en 
compliment del seu deure de col·laboració, 
qualsevol persona pugui posar en coneixement 
de les autoritats municipals els fets que hagin 
conegut que siguin contraris a la convivència 
ciutadana o al civisme. 
 
3. D’acord amb la legislació vigent en matèria 
de protecció de menors, tots els ciutadans 
tenen el deure de comunicar a les autoritats o 
agents més pròxims qualsevol situació que 
detectin de risc o desempara d’un menor. Així 
mateix, tots els ciutadans que tinguin coneixe-
ment que un menor no està escolaritzat o no 
assisteix al centre escolar de manera habitual, 
han de posar-ho en coneixement dels agents 
més pròxims, o de l’autoritat competent, a 
efectes que s’adoptin les mesures pertinents. 
 
Article 58 
 
Conductes obstruccionistes a les tasques de 
control, investigació o sanció en els àmbits de 
la convivència i el civisme 
 
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i 
el civisme, i salvaguardant tots els drets previs-
tos a l’ordenament jurídic, no es permeten les 
conductes següents: 
a) La negativa o la resistència a les tasques 
d’inspecció o control de l’Ajuntament. 
b) La negativa o la resistència a subministrar 
dades o facilitar la informació requerida pels 
funcionaris actuants en compliment de les 
seves funcions. 
c) Subministrar als funcionaris actuants, en 
compliment de les seves tasques d’inspecció, 
control o sanció, informació o documentació 
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error de manera explícita o implícita. 
d) L’incompliment de les ordres o els 
requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents. 
 
2. Sens perjudici de la legislació penal i 
sectorial, les conductes descrites en l’apartat 
anterior són constitutives d’infracció molt 
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greu, que serà sancionada amb multa de 
1500,01 a 3000 EUR 
 
Article 59 
 
Elements probatoris dels agents de l’autoritat 
 
1. En els procediments sancionadors que s’ins-
trueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, els 
fets constatats per agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, d’acord amb la normativa 
aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres 
proves que puguin aportar els interessats. 
 
2. Als expedients sancionadors que s’ins-
trueixin, i amb els requisits que corresponguin 
d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran 
incorporar imatges dels fets denunciats, ja 
sigui en fotografia, filmació digital o altres 
mitjans tecnològics, que permetin acreditar els 
fets recollits a la denúncia formulada d’acord 
amb la normativa aplicable. En tot cas, la 
utilització de videocàmeres requerirà, si s’es-
cau, les autoritzacions previstes en la legislació 
aplicable, així com el seu ús d’acord amb el 
principi de proporcionalitat. 
 
Article 60 
 
Denúncies ciutadanes 
 
1. Sens perjudici de l’existència d’altres 
interessats a part del presumpte infractor, 
qualsevol persona, en compliment de 
l’obligació prevista a l’article 57, pot presentar 
denúncies per posar en coneixement de 
l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet 
que pugui ser constitutiu d’una infracció de 
l’establert en aquesta Ordenança. 
 
2. Les denúncies hauran d’expressar la 
identitat de la persona o persones que les 
presenten, el relat dels fets que poguessin 
constituir infracció, la data de la seva comissió 
i, quan sigui possible, la identificació de les 
persones presumptament responsables. 
 
3. Quan la denúncia vagi acompanyada d’una 
sol·licitud d’iniciació del procediment san-
cionador, l’Ajuntament haurà de comunicar al 
denunciant la iniciació o no de l’esmentat 
procediment i, en el seu cas, la resolució que hi 
recaigui. 
 
4. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa 
de la infracció denunciada, l’instructor podrà 
declarar confidencials les dades personals del 
denunciant tot garantint l’anonimat d’aquest en 
el transcurs de la tramitació de l’expedient 
administratiu. Aquesta confidencialitat serà 
declarada quan ho sol·liciti el denunciant. 
 
Article 61 
 
Mesures de caràcter social 
 
1. Quan el presumpte responsable de l’incom-
pliment de l’Ordenança sigui indigent o 
presenti altres mancances o necessitats d’assis-
tència social o d’atenció mèdica especials o 
urgents, els agents de l’autoritat que 

intervinguin, l’informaran de la possibilitat 
d’acudir als serveis socials o mèdics 
corresponents i del lloc concret on ho pot fer-
ho. 
 
2. En aquells casos especialment greus o 
urgents, i amb l’únic objecte que la persona 
pugui rebre efectivament i com més aviat 
millor, l’atenció social o mèdica requerida, els 
agents de l’autoritat o altres serveis competents 
podran acompanyar-lo als esmentats serveis. 
 
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, 
els serveis municipals intentaran contactar amb 
la família de la persona afectada per informar-
la de la situació i circumstàncies en la qual ha 
estat trobada a l’espai públic. 
 
4. Immediatament després d’haver practicat 
aquestes diligències, en cas que haguessin estat 
dutes a terme per agents de l’autoritat, aquests 
n’informaran als serveis municipals correspo-
nents, a fi que adoptin les mesures oportunes i, 
si s’escau, en facin el seguiment o, en el seu 
cas, posin l’assumpte en coneixement de 
l’autoritat o administració competent. 
 
Article 62 
 
Mesures específiques a aplicar en el cas que 
les persones infractores siguin no residents al 
terme municipal de Blanes. 
 
1. Les persones infractores no residents al 
terme municipal de Blanes que reconeguin la 
seva responsabilitat podran fer efectives 
immediatament, d’acord amb allò que es 
preveu a l’apartat 2 de l’article 69, les sancions 
de multa per l’import mínim que estigués 
establert en aquesta Ordenança. 
 
2. Les persones denunciades no residents al 
terme municipal de Blanes hauran de comuni-
car i acreditar a l’agent de l’autoritat denun-
ciant, als efectes de notificació, la seva 
identificació personal i domicili habitual, i, si 
s’escau, el lloc i l’adreça d’on s’estan allotjats 
a la ciutat. Els agents de l’autoritat podran 
comprovar en tot moment si la direcció 
proporcionada per la persona infractora és la 
correcta. 
 
En el cas que aquesta identificació no fos 
possible, o no fos correcta la localització 
proporcionada, els agents de l’autoritat, a 
aquest objecte, podran requerir a la persona 
infractora que els acompanyi a dependències 
pròximes, en els termes i circumstàncies 
previstos a l’apartat 4 de l’article 76 d’aquesta 
Ordenança. 
 
3. Quan la persona infractora no acrediti la 
seva residència habitual en territori espanyol, 
l’agent que formuli la denúncia li oferirà la 
possibilitat de fer immediatament efectiva la 
sanció, en els termes previstos a l’apartat 1. Si 
la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent, 
mitjançant acord motivat, adoptarà 
immediatament com a mesura cautelar l’ingrés 
d’una quantitat econòmica que representi el 
mínim de la sanció econòmica prevista. 

Aquesta mesura provisional serà notificada 
amb caràcter urgent a la direcció on aquella 
persona estigui allotjada a la ciutat o a la 
localitat corresponent. En el supòsit que no es 
procedeixi a l’ingrés d’aquesta quantitat, se 
l’advertirà, si s’escau, que podria incórrer en 
responsabilitat penal. 
 
4. En el cas que les persones denunciades no 
residents al terme municipal de Blanes siguin 
estrangeres i no satisfacin la sanció en els 
termes descrits a l’apartat anterior, una vegada 
hagi finalitzat el procediment mitjançant 
resolució, es comunicarà a l’Ambaixada o 
Consulat corresponent i a la Delegació del 
Govern la infracció, la identitat de la persona 
infractora i la sanció que recaigui, als efectes 
oportuns. 
 
5. L’Ajuntament proposarà a les autoritats 
competents aquelles modificacions de la 
normativa vigent que tendeixin a facilitar i 
millorar l’efectivitat de les sancions que 
s’imposin als no residents a la ciutat. 
 
6. D’acord amb els articles 106.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, i 8.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
les actuacions en matèria de recaptació 
executiva dels ingressos de dret públic 
procedent de les sancions previstes en la 
present Ordenança, i que s’hagin d’efectuar 
fora del terme municipal de Blanes, es regiran 
pels convenis que es puguin subscriure amb la 
resta d’Administracions Públiques competents. 
 
Article 63 
 
Responsabilitat per conductes contràries a 
l’Ordenança comeses per menors d’edat 
 
1. Quan les persones infractores siguin menors, 
i amb la finalitat de protegir els drets de 
l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i 
formació, es podran substituir les sancions 
pecuniàries per mesures correctores, com ara 
l’assistència a sessions formatives, treballs per 
a la comunitat, o qualsevol altre tipus 
d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures 
s’adoptaran de manera motivada en funció del 
tipus d’infracció, i seran proporcionades a la 
sanció que rebi la conducta infractora. A 
aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares, 
tutors o tutores o guardadors, que serà 
vinculant. 
 
2. Els pares, tutors o guardadors seran respon-
sables civils subsidiaris dels danys produïts per 
les infraccions comeses pels menors d’edat que 
depenguin d’ells. 
 
3. Així mateix, en aquells casos en què es 
prevegi expressament en aquesta Ordenança, 
els pares, tutors  o guardadors  seran també 
responsables directes i solidaris de les 
infraccions comeses pels menors d’edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa 
o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
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4. L’assistència als centres d’ensenyament 
educatius durant l’educació bàsica obligatòria 
(educació primària i secundària) és un dret i un 
deure dels menors des de l’edat de sis anys fins 
a la de setze. 
 
5. La Policia Local intervindrà en aquells 
supòsits en els quals els menors d’edat 
transitin o romanin en espais públics durant 
l’horari escolar. A aquest efecte, la Policia 
Local sol·licitarà la seva identificació, esbrina-
rà quines són les circumstàncies i els motius 
pels quals no és al centre d’ensenyament, i el 
conduirà al seu domicili o al centre escolar on 
estigui inscrit, posant en tot cas en coneixe-
ment dels seus pares, tutors o guardadors i de 
l’autoritat educativa competent, que el menor 
ha estat trobat fora del centre educatiu en 
horari escolar. Igualment la Policia Local en-
viarà el corresponent informe al Departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
6. Sens perjudici que, d’acord amb el que es 
preveu en aquesta Ordenança, es puguin acudir 
a fórmules de mediació per resoldre aquestes 
conductes, els pares, tutors  o guardadors  
seran responsables de la permanència dels 
menors a la via pública i de la no assistència 
d’aquests als centres educatius. En aquests 
casos, quan concorri culpa o negligència, els 
pares, tutors  o guardadors  incorreran en una 
infracció lleu, i podran ser sancionats amb 
multa de 120 EUR a 500 EUR, o en el seu cas 
acceptar les mesures previstes a l’apartat 9 
d’aquest article. 
 
7. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació 
d’un expedient sancionador o eventual impo-
sició d’una sanció a un menor serà també 
notificada als seus pares, tutors o guardadors 
 
8. Els pares, tutors o guardadors hauran d’as-
sistir a les sessions d’atenció individualitzada o 
cursos de formació que, en el seu cas, s’im-
posin com a alternativa a la sanció pecuniària 
de les infraccions comeses pels menors que 
depenguin d’ells. 
 
Article 64 
 
Principi de prevenció 
 
L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles 
mesures municipals encaminades a prevenir 
riscos per a la convivència ciutadana i el 
civisme en l’espai públic. 
 
Article 65 
 
Mediació 
 
1. L’Ajuntament de Blanes promourà especial-
ment 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 i 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’Ajunta-
ment de Blanes 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 infrac-
tors, els seus pares, tutors o guardadors, així 
com, si s’escau, les possibles víctimes o pers-
ones afectades per les conductes tipificades 
com a infracció en la present Ordenança. 
 
3. L’Ajuntament de Blanes procedirà a de-
signar mediadors que, en qualitat de terceres 
persones neutrals, resoldran els conflictes de 
convivència ciutadana sempre que els pares, 
tutors  o guardadors del menor acceptin que 
aquest se sotmeti a una solució consensuada 
entre el menor, els seus pares, tutors o 
guardadors, 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 negocia-
ció entre les parts, un acord sobre les mesures 
de reparació que hauran d’adoptar-se en cada 
cas. 
 
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 sanciona-
dor podrà, per acord motivat, i prèvia sol·lici-
tud de la persona infractora o dels serveis 
socials competents, reconduir el procediment 
sancionador a un sistema de mediació. 
 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 66 
 
Graduació de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en 
aquesta Ordenança es guiaran per l’aplicació 
del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es 
tindran en compte els criteris de graduació 
següents: 
a. La gravetat de la infracció 
b. L’existència d’intencionalitat 
c. La naturalesa dels perjudicis causats 
d. La reincidència 
e. La reiteració 
f. La naturalesa dels béns o productes oferts al 
comerç ambulant no autoritzat regulat al 
capítol setè del Títol II. 
 
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha co-
mès en el termini d’un any mes d’una infracció 
d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per 
resolució ferma. Hi ha reiteració quan la 
persona responsable ja ha estat sancionada per 
infraccions d’aquesta Ordenança o quan 
s’estan instruint altres procediments sanciona-
dors per infraccions d’aquesta Ordenança. 
 
3. En la fixació de les sancions de multa es 
tindrà en compte que, en tot cas, el compliment 
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la 
persona infractora que el compliment de les 
normes infringides. 
 

4. Quan, segons el previst en la present Orde-
nança, s’imposin sancions no pecuniàries, 
siguin alternatives o obligatòries, la determi-
nació del seu contingut i durada es farà, també, 
tenint en compte el principi de proporcionalitat 
i els criteris enunciats en els paràgrafs ante-
riors. 
 
Article 67 
 
Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que, una vegada practicades les 
diligències d’investigació oportunes adreçades 
a individualitzar la persona o persones in-
fractores, no sigui possible determinar el grau 
de participació dels diversos subjectes que 
hagin intervingut en la comissió de la 
infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 
Article 68 
 
Concurrència de sancions 
 
1. Incoat un procediment sancionador per dues 
o més infraccions entre les quals hi hagi 
relació de causa a efecte, s’imposarà només la 
sanció que sigui més elevada. 
 
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte 
a la que es refereix l’apartat anterior, als 
responsables de dues o més infraccions se’ls 
imposaran les sancions corresponents  a 
cadascuna de les infraccions comeses llevat 
que s’apreciï identitat de subjectes, fets i 
fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà 
el règim que sancioni amb major intensitat, 
gravetat o severitat la conducta de què es 
tracti.  
 
Article 69 
 
Rebaixa de la sanció si es paga de manera 
immediata 
 
1. Les persones denunciades poden assumir la 
seva responsabilitat mitjançant el pagament de 
les sancions de multa, amb una reducció de la 
sanció d’un 50 % si el pagament es fa efectiu 
abans de l’inici del procediment sancionador.  
 
2. Els presumptes infractors poden reconèixer 
la seva responsabilitat mitjançant el pagament 
de les sancions de multa amb una reducció del 
trenta per cent de l’import de la sanció que 
aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos 
de procediments abreujats, en la proposta de 
resolució. En els procediments ordinaris, la 
reducció serà del vint per cent de l’import de la 
sanció que aparegui a la proposta de resolució. 
 
3. El pagament de l’import de la sanció de 
multa comportarà la terminació del procedi-
ment, sens perjudici de presentar els recursos 
procedents. 
 
Article 70 
 
Substitució de les multes i reparació dels danys 
per treballs en benefici de la comunitat 
 



       BOP de Girona núm. 156 – 14 d’agost de 2009  23 
 

 

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 pecuniàries 
en aquells casos en què així estigui previst en 
la present Ordenança. En cas de no assistència 
a les sessions formatives, procedirà 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 d’ordre pecuniari, 
llevat que la llei imposés  el seu caràcter 
obligatori, i hauran d’estar relacionades, sem-
pre que així sigui possible, amb la infracció 
comesa. En tot cas, tindran caràcter obligatori 
les mesures alternatives a la sanció previstes a 
l’article 63.1 d’aquesta Ordenança. 
 
4. L’Ajuntament també pot substituir, en la 
resolució o posteriorment, la reparació econò-
mica 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, partici-
pació 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 
 
5. Quan, d’acord amb allò que es preveu en 
aquesta Ordenança, s’adopti la mediació com a 
alternativa al procediment sancionador, els 
acords de reparació tindran com a objecte, 
principalment, les mesures alternatives previs-
tes en aquest article. 
 
Article 71 
 
Procediment sancionador 
 
1. Serà d’aplicació el procediment sancionador 
previst per a les actuacions de l’administració 
de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli 
la legislació de l’estat. 
 
Article 72 
 
Apreciació de delicte o falta 
 
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta 
Ordenança poguessin constituir infracció 
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a 
l’autoritat judicial que correspongui als 
antecedents necessaris de les actuacions 
practicades. 
 
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i 
fonament de les conductes il·lícites, la incoació 

d’un procés penal no impedirà la tramitació 
d’expedients sancionadors pels mateixos fets, 
però la resolució definitiva de l’expedient 
només podrà produir-se quan sigui ferma la 
resolució recaiguda en l’àmbit penal, restant 
fins aleshores interromput el termini de 
prescripció. Els fets declarats provats en via 
judicial vincularan l’autoritat competent per 
imposar la sanció administrativa. 
 
3. La condemna o l’absolució penal dels fets 
no impedirà la sanció administrativa, si 
s’aprecia diversitat de fonament.  
 
4. Les mesures provisionals adoptades en el si 
del procediment administratiu sancionador 
abans de la intervenció judicial podran 
mantenir-se en vigor mentre no recaigui 
pronunciament exprés al respecte de les 
autoritats judicials, sense perjudici dels 
recursos que pugui interposar el presumpte 
infractor sobre l’establiment o vigència de les 
esmentades mesures provisionals.  
 
Article 73 
 
Prescripció i caducitat 
 
La prescripció i la caducitat es regirà per la 
legislació administrativa sancionadora general, 
sens perjudici del que disposi la legislació 
sectorial. 
 
REPARACIÓ DE DANYS 
 
Article 74 
 
Reparació de danys 
 
1. La imposició de les sancions que correspon-
guin per l’incompliment d’aquesta Ordenança 
no exonera la persona infractora de l’obligació 
de reparar els danys o perjudicis causats, llevat 
que aquesta se substitueixi per treballs en 
benefici de la comunitat, d’acord amb l’article 
70. 
 
2. Als efectes de l’establert a l’apartat anterior, 
quan s’escaigui, l’Administració municipal tra-
mitarà per la via d’execució subsidiària l’obli-
gació de rescabalament que procedeixi. 
 
MESURES DE POLICIA ADMINISTRA-
TIVA 
 
Article 75 
 
Ordres singulars de l’Alcalde o Alcaldessa per 
a l’aplicació de l’Ordenança 
 
1. L’Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres 
singulars o nominatives i les disposicions espe-
cials que s’escaiguin sobre capteniment a la 
via pública o el comportament dels ciutadans o 
ciutadanes, per tal de fer complir la normativa 
en matèria de convivència ciutadana i de 
civisme. 
 
2. Sens perjudici de la imposició de la sanció 
que en el seu cas correspongui, l’Alcalde o 
Alcaldessa podrà també requerir a les persones 

que siguin trobades responsables d’alguna de 
les conductes descrites en aquesta Ordenança 
que s’abstinguin en el futur de realitzar 
actuacions similars dintre del terme municipal.  
 
3. L’incompliment de les ordres, disposicions 
o requeriments a què s’ha fet esment en els 
apartats 1 i 2 d’aquest article serà sancionat en 
els termes previstos en aquesta Ordenança, 
sense perjudici que es pugui iniciar proce-
diment penal per causa de desobediència. 
 
MESURES DE POLICIA ADMINISTRA-
TIVA DIRECTA 
 
Article 76 
 
Mesures de policia administrativa directa 
 
1. Els agents de l’autoritat exigiran en tot 
moment el compliment immediat de les 
disposicions previstes en aquesta Ordenança i, 
sens perjudici de procedir a denunciar aquelles 
conductes antijurídiques, podran requerir ver-
balment a les persones que no respectin les 
normes a cessar en la seva actitud o compor-
tament, advertint-los que en cas de resistència 
poden incórrer en responsabilitat criminal per 
desobediència. 
 
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més 
d’una pertorbació de la convivència ciutadana i 
del civisme, un deteriorament de l’espai públic 
es requerirà al seu causant que procedeixi a la 
seva reparació, restauració o neteja imme-
diates, quan sigui possible. 
 
3. En cas de resistència a aquests requeriments, 
i sens perjudici del que es disposa a l’apartat 1 
d’aquest article, les persones infractores po-
dran ser desallotjades, complint en tot cas amb 
el principi de proporcionalitat. 
 
4. A efectes de poder incoar el corresponent 
procediment sancionador, els agents de l’auto-
ritat requeriran a la persona presumptament 
responsable que s’identifiqui. 
 
De no aconseguir-se la identificació per qual-
sevol mitjà de la persona que ha comès una 
infracció, els agents de l’autoritat, podran 
requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar l’expe-
dient sancionador de la infracció comesa, els 
acompanyi a dependències pròximes que 
comptin amb els mitjans adequats per realitzar 
les diligències d’identificació, a aquests únics 
efectes i pel temps imprescindible, informant a 
la persona infractora dels motius del reque-
riment d’acompanyament. 
 
5. En tot cas, i al marge de la sanció que 
correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o 
requeriment dels agents de l’autoritat les 
conductes obstruccionistes tipificades a les 
lletres b. i c. de l’apartat 1 de l’article 58 
constitueixen una infracció independent, san-
cionades d’acord amb l’apartat 2 de l’esmentat 
article 58, tret que el fet sigui constitutiu de 
responsabilitat criminal, i cas en el qual es 
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 
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Article 77 
 
Mesures provisionals  
 
1. Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant 
acord motivat, es podran adoptar les mesures 
provisionals imprescindibles per al normal 
desenvolupament del procediment, per evitar 
la comissió de noves infraccions o per asse-
gurar el compliment de la sanció que pogués 
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir 
en qualsevol de les previstes en la normativa 
general i sectorial aplicable en cada cas, i 
hauran de ser proporcionades a la naturalesa de 
la gravetat de la infracció. 
 
2. Quan la Llei així ho prevegui, les mesures 
provisionals es podran adoptar també amb 
anterioritat a la iniciació de l’expedient 
sancionador. 
 
3. En matèria de mesures provisionals en els 
casos d’infraccions comeses per persones es-
trangeres no residents en el territori espanyol, 
s’hauran de tenir en compte les disposicions 
especials de procediment previstes a l’article 
62.3 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 78 
 
Comissos 
 
1. A més dels supòsits en què així es preveu 
expressament en aquesta Ordenança, els agents 
de l’autoritat podran, en tot cas, comissar els 
estris i el gènere objecte de la infracció o que 
serviren, directa o indirectament, per a la seva 
comissió, així com els diners, fruits o 
productes obtinguts amb l’activitat infractora, 
els quals quedaran sota la custòdia municipal 
mentre sigui necessari per a la tramitació del 
procediment sancionador o, a manca d’aquest, 
mentre perdurin les circumstàncies que varen 
motivar el comís. 
 
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a 
càrrec del causant de les circumstàncies que 
l’han determinat. 
 
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els 
destruirà o els donarà la destinació que sigui 
adient. Els objectes comissats es dipositaran a 
disposició de l’òrgan sancionador competent 
per a la resolució ferma i transcorreguts dos 
mesos sense que el titular hagi recuperat 
l’objecte es procedirà a la seva destrucció o els 
lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de 
lucre amb finalitats socials. 
 
MESURES D’EXECUCIÓ FORÇOSA 
 
Article 79 
 
Multes coercitives 
 
Per a l’execució forçosa de les resolucions, 
l’Ajuntament podrà imposar multes coerciti-
ves, d’acord amb el que disposa la legislació 
sectorial. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Primera.- Queden derogades totes les disposi-
cions contingudes a les Ordenances Munici-
pals de Blanes que contradiguin la present 
ordenança. 
 
Segona.- Queden expressament derogats els 
articles 63.c), 63.f) i 64.b) de l’Ordenança 
Municipal de Medi Ambient, reguladora de la 
neteja viària i de la gestió de residus. 
 
ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop 
transcorregut el termini de 15 dies  hàbils a 
comptar des de la data de la seva publicació 
íntegra al Butlletí de la província previst a la 
llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local. 
 
El que es fa públic per al coneixement en 
general. 
 
Blanes, 3 d’agost de 2009 
 
Josep Trias i Figueras 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 12438 

AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MALAVELLA 

 
Anunci sobre adjudicació provisional d’un 

contracte 
 

Per acord de la Junta de Govern del dia 27 de 
juliol de 2009, s’aprovà l’adjudicació provisio-
nal del contracte per a l’elaboració del projecte 
i l’execució de l’obra consistent en l’execució 
de les obres necessàries per a la instal·lació 
d’una planta d’eliminació d’arsènic a les 
instal·lacions de la Planta de Tractament 
d’aigua potable, que es publica als efectes de 
l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic: 
 
Exp.: núm 11/2009 
 
1. Entitat adjudicadora. 
a) Organisme: Ajuntament de Caldes de 
Malavella 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secre-
taria 
 
2. Objecte del contracte. 
a) Tipus de contracte: D’obres, serveis 
b) Descripció de l’objecte: l’elaboració del 
projecte i l’execució de l’obra consistent en 
l’execució de les obres necessàries per a la 
instal·lació d’una planta d’eliminació d’arsènic 
a les instal·lacions de la Planta de Tractament 
d’aigua potable. 
c) BOP de Girona núm. 110 de 10 de juny , 
DOGC núm. 5395 de 8 de juny i  perfil de 
contractant. 
 
3. Tramitació, procediment. 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert amb pluralitat de crite-
ris 

4. Preu del Contracte: 431.034,48 Euros i 
68.965,52 euros d’IVA,  
 
5. Adjudicació Provisional: 
a) Data: 27 de juliol de  2009 
b) Contractista: PROVEÏMENTS D´AIGUA  
S.A.  
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import d’adjudicació: 310.890,16€, IVA: 
49.742,43€  
Preu total: 360.632,59€. 
 
e) Termini presentació al·legacions: 15 dies a 
partir de la publicació d’aquest anunci. 
 
Caldes de Malavella, 31 de juliol de 2009 
 
Joan Colomer i Llinàs 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 12249 

AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL 

 
Edicte sobre aprovació definitiva d’un 

projecte 
 

Es posa en coneixement de tots els interessats 
que, no havent-se presentat reclamacions 
durant el període d’informació pública, contra 
la resolució d’alcaldia de 5 de juny de 2009, 
d’aprovació inicial del Projecte per a la 
instal·lació elèctrica d’un enllumenat exterior 
al sector de Sant Cristòfol, aquell acord queda 
elevat a definitiu, el que es fa públic d’acord 
amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Contra aquest acord, que posa fi a la via 
administrativa, és procedent interposar, d’a-
cord amb l’article 109 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, recurs contenciós-admi-
nistratiu davant el Jutjat del contenciós-
administratiu de Girona, en el termini de dos 
mesos, o bé, de manera potestativa es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar ambdós supòsits, des de 
l’endemà de la darrera publicació d’aquest 
edicte. 
 
No obstant això, es pot exercir, si s’escau, 
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent o 
que es cregui convenient (art.58 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre). 
 
Campdevànol, 30 de juliol de 2009 
 
Núria López i Rodríguez 
Alcaldessa 
 
 
 
 
 
 


