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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i llibertats del ciutadans i de les 
ciutadanes com a garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials són 
expressions dels valors fonamentals que recull l’ordenament jurídic d’un Estat social i 
democràtic de dret. Les autoritats públiques d’aquest Estat han de promoure i protegir,  
convertit en dret, el respecte a la convivència i al civisme. De manera més particular,  
aquesta promoció i aquesta protecció, ha de realitzar-se per part d’aquelles autoritats 
públiques municipals, doncs aquestes són les que actuen més a prop dels ciutadans i les 
ciutadanes.

El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 
“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i igualtat de 
l’individu  i  dels  grups  en  què  s’integra  siguin  reals  i  efectius,  i  també  remoure  els 
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”.

Amb  aquesta  finalitat,  l’Administració  pública  ha  de  desenvolupar  una  doble  tasca 
preventiva/formativa  i  reparadora/sancionadora  per  tal  d’evitar  o,  si  no  és  possible, 
reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i que atempten contra 
els béns dels altres.

Si  bé  dins  del  vigent  ordenament  jurídic  hi  ha  un  àmbit  legal  que  regula  les 
manifestacions antisocials transcendents, aquelles que susciten diligències judicials (sigui 
per  delicte,  delicte  menys  greu  o  delicte  lleu),  en  aplicació  del  principi  de  mínima 
intervenció  del  dret  penal,  existeix  una franja  de conductes que atempten igualment 
contra el civisme i que, pel fet de ser menors, no deixen de ser objecte d’alarma, queixa i 
rebuig per a la ciutadania.

L’objectiu de la codificació de tota la normativa municipal esdevé una fita a assolir per 
l’Ajuntament d’Abrera. La tasca de recopilar i posar en ordre el conjunt d’ordenances, 
reglaments i altres disposicions generals que ha anat aprovant l’Ajuntament al llarg del 
temps facilitarà, a més, la simplificació i unificació de la codificació.

Les ordenances de convivència ciutadana, que substitueixen les del tipus de policia i bon 
govern que s’utilitzaven encara a principis dels anys noranta del segle passat, abasten 
una amalgama de continguts que, al llarg del temps de la seva vigència, han esdevingut 
obsolets en gran mesura en veure’s afectats per la producció legislativa sectorial i per les 
mateixes normes municipals que s’han anat aprovant per al seu desenvolupament en 
matèries com la protecció d’animals, els residus o la contaminació acústica.

Resulta a més necessari  adequar la normativa municipal  a noves realitats culturals i 
socials que, com a tals, demanen noves respostes des del compromís municipal d’actuar 
en favor de la convivència i la cohesió social i, al mateix temps, amb la voluntat de fer-ho 
des del consens social i polític, amb una nova sensibilitat i voluntat de donar resposta a 
aquestes noves realitats.

Atès  que  el  comportament  cívic  és  la  base  de  la  bona  convivència,  la  democràcia 
necessita ciutadans i ciutadanes, persones que vulguin col·laborar en la construcció i 
millora  de  la  vida  col·lectiva,  i  necessita  també  una  acció  conjunta,  de  cooperació, 
participació i solidaritat.



Un dels objectius que s’ha marcat l’Ajuntament d’Abrera és el de desenvolupar polítiques 
que, tot respectant la diversitat, afavoreixin la convivència ciutadana fent-la més fàcil i 
agradable. La present Ordenança és una de les eines de treball per tal d’aconseguir 
aquest  objectiu,  així  com  també  ho  són  la  realització  i  foment  de  campanyes  de 
sensibilització ciutadana, l’estudi per a la posada en funcionament d’un grup d’agents 
cívics, etc.

Conscients  que l’origen de l’incivisme i  la  insolidaritat  es  troba,  generalment,  en  les 
mancances socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el marc d’un Pla de 
civisme, les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores, destinades a 
promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, sense descuidar el 
recurs a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures 
reeducadores proposades.

D’acord amb el que estableix la legislació de policies locals, la Policia Local, en relació 
amb aquesta ordenança, ha d’exercir de policia administrativa a fi d’assegurar que es 
compleixi. L’Ajuntament ha de posar els mitjans necessaris per assegurar la coordinació i 
la  col·laboració  entre  els  diferents  cossos  policials,  en  funció  de  les  infraccions 
administratives que s’hagin de sancionar, i la resta de personal al servei dels éns públics. 
L’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i col·laboració 
establerts a aquest efecte, ha de posar tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal  
d’assegurar que l’actuació de la Policia Local i  del Cos de Mossos d’Esquadra en el 
compliment d’aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible. 
Serà  en  un  futur  quan  l’Ajuntament,  una  vegada  hagin  estat  creats,  reguli  com es 
desenvoluparà la col·laboració per part dels agents cívics.

Cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que determina una manera 
de viure a la vila. La participació activa de la societat, el dinamisme social i la implicació 
en un conjunt de comportaments possibilita el desenvolupament d’uns costums, maneres, 
capacitats i valors de convivència cívica.

L’Ordenança  municipal  de  civisme  i  convivència  ciutadana  d’Abrera  respon  a  les 
demandes ciutadanes exposades i neix en defensa dels drets de la comunitat.

L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans i les 
ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les accions i les omissions que 
constitueixen un perjudici per a la convivència, per a la tranquil·litat i per a la seguretat  
ambiental, o que conculquen els béns destinats a satisfer interessos generals.

La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de convivència ha fet 
que en l’Ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions diverses que, això no obstant, 
tenen un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva els drets i els deures 
inherents a aquest estàndard de convivència.

Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en condicions de 
seguretat i salubritat, a un descans adequat, a no patir contaminació acústica i a no 
suportar situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions que 
limitin llur intimitat i llur benestar es protegeixen amb aquesta Ordenança.

Amb la finalitat  de garantir  la protecció dels ciutadans i  les ciutadanes,  en definitiva, 
aquesta Ordenança regula, sense perjudici de la normativa específica que sigui aplicable, 
totes les conductes que, per acció o omissió, a la via pública o en espais privats, afectin la 
vida en comunitat i conculquin aquests drets.



Les referències que es fan en l’Ordenança als béns públics s’han d’entendre d’acord amb 
les definicions, la classificació i la regulació que fan d’aquests béns la legislació de règim 
local i la normativa de patrimoni dels ens locals.

El foment de la convivència i la cohesió social entre totes les persones, independentment 
de la seva nacionalitat, lloc de procedència i sistema de creences passen pel respecte, la 
igualtat de condicions i l’acceptació de la diversitat i de l’alteritat, establert en el marc legal 
i sota els principis i valors democràtics.

Es  feia  necessari  per  tant  substituir  l’anterior  Ordenança  de  Policia  i  Bon  Govern 
aprovada l’any 1995 per tal de recollir l’evolució social que s’ha produït durant aquest 
període de temps i l’evolució legal que en diferents àmbits sectorials s’ha produït. El nou 
text  pretén  establir  de  manera  directa  i  sistemàtica  els  comportaments  i  conductes 
ciutadanes que seran susceptibles de sanció per l’Ajuntament d’Abrera. Es supera també 
la tradicional configuració de les antigues ordenances de policia i s’opta per una regulació 
més  adequada  a  l’actual  realitat  que  a  més  s’acompanya  per  l’aprovació  d’altres 
ordenances  que  regularan  aspectes  concrets  de  la  vida  quotidiana  dels  ciutadans  i 
ciutadanes d’Abrera, com els relatius als sorolls, la tinença d’animals, etc.

Així,  després de les disposicions generals,  aquesta Ordenança defineix,  en el  segon 
capítol,  el  conjunt  de  drets  i  deures  que,  sense  perjudici  d’altres  normatives,  es 
reconeixen legalment als ciutadans i a les ciutadanes.

En  el  tercer  capítol,  es  regula  el  comportament  i  la  conducta  dels  ciutadans  i  les 
ciutadanes, així com algunes de les seves relacions veïnals.

En el  quart  capítol  s’estableix  el  règim sancionador,  amb la  introducció  d’un principi 
reparador o conscienciador per a qui alteri els drets dels ciutadans i les ciutadanes i d’uns 
mecanismes de resolució de conflictes mitjançant la mediació. Aquest principi  dota el 
sistema d’un element de reforma no basat exclusivament en la sanció econòmica, que 
s’ha de reservar per a les conductes més transgressores.

Així mateix, s’estableix el procediment administratiu sancionador perquè sigui conegut per 
tota  la  ciutadania,  i  també  s’estableix  un  procediment  simplificat  per  les  infraccions 
administratives lleus.



CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

La  present  Ordenança  té  per  objecte  la  regulació  del  bon  ús  de  l’espai  públic 
preservant-lo  com a  lloc  de  convivència  i  civisme,  on  totes  les  persones  hi  puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, 
amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, 
polítiques, lingüístiques i religioses.

Regula també les convencions que han de presidir els comportaments de les persones i 
els col·lectius, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la convivència 
en aquells aspectes específicament referits a la vida de la vila, sense perjudici  de la 
regulació continguda a la normativa sectorial.

Article 2. Fonaments jurídics.

La present Ordenança es dicta en virtut del títol competencial específic de l’article 55 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny), per a intervenir en l’activitat dels seus administrats mitjançant Ordenances i 
Bans.

A més, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el Text refós 
de Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28  d’abril),  atribueixen  les  potestats  reglamentària  i  sancionadora  al  Municipi,  amb 
caràcter general, en els articles 4 i 8, respectivament.

Les Lleis Orgàniques 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i 4/2015, 
de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, així com les Lleis 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i  activitats recreatives,  i 
16/1991,  de 10  de juliol,  de les Policies Locals  de Catalunya,  constitueixen el  marc 
específic  habilitant  per  a  l’actuació  municipal  en  l’àmbit  de  la  via  pública  i  de  la 
convivència ciutadana, sense perjudici d’aquelles normes de rang i àmbit diversos que 
també afecten aquesta matèria de forma especial.

Pel que fa a la utilització de la via pública, la present Ordenança és desplegament i  
adaptació a la població d’Abrera dels preceptes establerts en el Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels éns locals.

Article 3. Àmbit d’aplicació

L’Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal d’Abrera.

S’aplica a tots els espais públics del municipi, com ara els carrers, vies de circulació, 
voreres, places, avingudes, passeigs, passatges, bulevards, parcs, jardins i altres espais 
o  zones  verdes  o  forestals,  ponts,  túnels,  passos  subterranis,  aparcaments,  fonts  i 
estanys, 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 titularitat municipal situats en aquells.

L’Ordenança s’aplica 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 la salut ambiental privada o familiar i el civisme als espais, 
instal·lacions i elements assenyalats  en  els apartats anteriors, si bé aspectes com els 
relacionats amb els sorolls i vibracions o les molèsties originades per



la tinença d’animals de companyia, es troben regulats en altres ordenances municipals.

Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són al municipi  d’Abrera,  sigui 
quina sigui la seva situació jurídica administrativa concreta. Així mateix, en els supòsits 
que  així  es  prevegi,  també s’aplicarà  als  organitzadors  d’actes  públics  als  quals  es 
refereix l’article 25.

Article 4. Difusió

L’Ajuntament d’Abrera, fent ús dels mitjans de difusió adients, ha de donar a conèixer el 
contingut d’aquesta Ordenança a la ciutadania en general. També ha d’oferir la possibilitat 
de  fer-ne  difusió  i  sensibilització  a  diferents  grups,  com  els  centres  educatius,  les 
associacions de veïns, i totes les entitats i associacions del municipi d’Abrera.

Per tal de fer més entenedora la seva aplicació, el conjunt d’infraccions previstes en la 
present Ordenança venen recollides en l’Annex 1 que l’acompanya.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES.

Article  5.  Drets  i  deures  dels  ciutadans  i  ciutadanes  en  relació  amb  la 
convivència a la vila.

1. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la vila, 
i  a  ser  respectades  en  la  seva  llibertat.  Aquest  dret  s’exerceix  sobre  la  base  del 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com 
del  manteniment  de  l’espai  públic  en  condicions  adequades  per  a  la  pròpia 
convivència.

2. Abrera promou les condicions perquè els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
siguin efectius al  seu terme municipal.  I  aquesta Ordenança reconeix els següents 
drets  a  les  persones  incloses  dins  del  seu  àmbit  d’aplicació,  en  relació  amb  la 
convivència pública a la vila:

a) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, 
sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del  mobiliari  urbà conforme al seu destí en 
condicions idònies d’ornament i seguretat.

b) Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de 
persones  i  vehicles,  sense  més  obstacles  ni  dificultats  que  les  expressament 
autoritzades en el marc de l’ordenació establerta.

L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici del dret de 
manifestació, expressió i participació, reconeguts a la legislació vigent, sempre que es 
realitzi  per  mitjans  lícits  i  amb  coneixement  de  l’autoritat  governativa  competent, 
respectant  l’organització  pactada  en  referència  a  horaris,  itineraris  i  condicions 
específiques.

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 LO 
9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el qual es 
recolliran  les  circumstàncies  i  causes  objectives  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.

c) Ser  respectats  en la  manifestació  pública  de les  seves creences  i  ideologia, 
sempre  que  aquestes  creences  no  siguin  contràries  als  drets  emparats  per  la 
Constitució, i s’exerceixin amb les autoritzacions adients en cada cas.

d) Gaudir  en  els  espais  privats  d’uns  estàndards  de  salubritat,  d’higiene  i  de 
respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.

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

f) Fer  ús  dels  serveis  públics  en  les  condicions  de  normalitat  amb  criteris 
d’accessibilitat universal i disseny per a tothom.

3. La ciutadania en general resta subjecta als deures següents pel que fa a la 
convivència pública:

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

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

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

b) És  un  deure  bàsic  de  convivència  ciutadana  tractar  amb  respecte,  atenció, 
consideració  i  solidaritat  especials  aquelles  persones  que,  per  les  seves 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altre índole, més ho necessitin.

c) Respectar l’exercici lliure dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes 
en  aquesta  Ordenança  i  en  la  resta  de  normatives.  Ningú  no  pot,  amb el  seu 
comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la 
seva dignitat o la seva llibertat d’acció.

d) Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat 
de  les  persones  i  evitar  la  comissió  d’actes  que  puguin  deteriorar-les.  Hom 
s’abstindrà  particularment  de  realitzar  pràctiques  abusives,  arbitràries  o 
discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o 
d’altra mena.

e) Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o 
individual de la resta de ciutadans i  ciutadanes,  tot  i  desenvolupar-se als espais 
privats.  Tots  els  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.

f) Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets reconeguts en 
aquesta  Ordenança  i  en  la  resta  de  normatives.  Col·laborar  amb  les  autoritats 
municipals o els seus agents en l’eradicació de les conductes que alterin, pertorbin 
o lesionin la convivència ciutadana.

Article 6. Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració
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municipal.

1. Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi d’Abrera tenen els drets següents:

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

b) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions locals 
i els seus antecedents, així com consultar els arxius i registres, si bé en relació amb 
els acords municipals han de tenir la condició de persona interessada quan afectin 
procediments que no tinguin la condició d’acabats i, en els altres supòsits, complir el 
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions  Públiques.  L’obtenció  de  certificacions  o  còpies  en  els  termes 
previstos per la legislació de procediment administratiu comú.

c) Exercitar  el  dret  de  petició,  d’acord  amb la  Llei  Orgànica  4/2001,  de  12  de 
novembre, reguladora del Dret de Petició.

d) Ser rebuts per les autoritats municipals.

e) Dirigir-se per qualsevol dels mitjans que es preveuen a la llei de procediment 
administratiu  comú  a  l’Ajuntament,  a  través  de  l’Alcaldia,  i  de  les  regidories 
delegades, per sol·licitar aclariments o actuacions municipals.

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

g) Utilitzar  els  serveis  públics  municipals,  segons  la  seva  naturalesa  i  la  seva 
configuració legal, sense patir situacions de discriminació i abús. La utilització dels 
béns públics afectes a la satisfacció de l’interès general o la prestació de serveis 
públics es realitzarà d’acord amb la normativa que regula la seva utilització.

h) Contribuir, mitjançant prestacions econòmiques o personals, a l’exercici de les 
competències municipals en els termes previstos a la Llei.

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

j) Exigir els drets que, en relació amb el procediment administratiu, estan establerts 
en l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

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

l) Escollir la llengua oficial en què han de rebre les comunicacions en els termes 
previstos en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

m) A exercir tots aquells que es regulin en el Reglament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament d’Abrera.

n) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic.

2. Tots els ciutadans i les ciutadanes d’Abrera tenen, també, els deures següents:

a) Complir  les obligacions que determinen les ordenances municipals i  els bans 
dictats per l’Alcaldia.
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b) Contribuir,  mitjançant  les  prestacions  econòmiques  i  personals  legalment 
previstes, a la realització de les competències municipals. Facilitar a les autoritats 
municipals les dades i la informació que els sol·licitin quan, justificadament, siguin 
necessàries  per  a  la  tramitació  i  el  bon  fi  dels  procediments  administratius 
municipals.

c) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per disposició legal 
amb indicació del motiu de la citació.

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

e) Mantenir  un  tracte  respectuós  i  correcte  amb  el  personal  que  integra 
l’Administració municipal i les seves autoritats en correspondència amb el deure del 
personal  de  l’Administració  de  mantenir  un  tracte  acurat  i  respectuós  amb  els 
ciutadans i les ciutadanes.

f) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin 
estat requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.

Article 7. Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes

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

2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb aquesta 
Ordenança,  com  a  última  acció  punitiva,  sempre  que  les  accions  o  omissions 
detectades en resultin perjudicials per als interessos generals o de terceres persones, 
o que es manifestin externament com a expressió conscient i voluntària de rebuig dels 
béns i interessos protegits per la present Ordenança i l’ordenament jurídic en general.

3. 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.

4. L’autoritat municipal ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte 
per les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals, sexuals, 
etc.  Igualment,  ha  d’evitar  qualsevol  actitud  o  pràctica  que  conculqui  el  dret  a  la 
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i  béns públics i,  en 
definitiva, a l’exercici lliure dels drets i les llibertats legalment reconeguts i garantits.

5. Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les associacions de 
veïns i  veïnes i  les altres associacions i  entitats ciutadanes que pel  seu objecte o 
finalitat,  tradició,  arrelament  al  municipi,  experiència,  coneixements  o  altres 
circumstàncies, més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme.
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6. Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme 
especialment  destinades  a  infants,  adolescents  i  joves  del  municipi,  mitjançant  el 
desenvolupament de programes específics en els centres docents, públics o privats, 
on s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol 
dels seus nivells i cicles.

Article 8. Indicacions i ordres de l’autoritat

1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les ordres 
que, mitjançant els procediments establerts i  en el compliment de les funcions i les 
competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i els seus agents.

2. La  desobediència  de  les  ordres  efectivament  dictades,  i  les  expressions 
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor, i que pel context 
en què es formulin signifiquin una alteració de la convivència, constitueixen infraccions 
sancionables en via administrativa, sense perjudici que en funció de la seva gravetat 
hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.

3. Els  ciutadans i  les  ciutadanes podran adreçar-se  davant  l’autoritat  municipal  en 
relació als actes dels agents que considerin erronis  o que atemptin contra la seva 
dignitat.

4. Els agents de la Policia Local s’adreçaran als ciutadans i a les ciutadanes amb el  
màxim respecte i consideració que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei 
públic.

5. Així mateix, els agents municipals poden retirar de la via i els espais públics els 
béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho 
aconsellin.

CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA DELS CIUTADANS 
I LES CIUTADANES.

Secció 1a. Normes generals de comportament dels ciutadans i de les ciutadanes. 

Article 9. Rebuig de la violència

L’Ajuntament  sancionarà  les  conductes  i  els  comportaments  que  atemptin  contra  la 
convivència  ciutadana,  i  les  activitats  coactives  o  coercitives,  encara  que  no  tinguin 
rellevància  penal.  Constituirà  una  circumstància  agreujant,  si  aquestes  conductes  i 
comportaments causen aldarulls o desordres públics.

Article 10. Respecte a la dignitat de les persones.

L’Ajuntament sancionarà totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la 
dignitat  de  tercers,  de  fet  o  de  paraula,  així  com les  pràctiques  discriminatòries  de 
contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altre condició o circumstància 
personal, econòmica o social.

Constituirà  una  circumstància  agreujant  que  l’objecte  d’aquestes  conductes  siguin: 
menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o malaltia mental), o 
aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol 
altre índole siguin més vulnerables. També constituirà una circumstància



13

agreujant quan l’objecte d’ aquestes conductes siguin les autoritats i personal funcionari 
quan actuïn en l’exercici de les seves funcions.

Article 11. Protecció dels menors.

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
reconeix el dret de totes les persones menors d'edat a rebre l'atenció integral necessària 
per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.

En desenvolupament d’aquesta llei,  s’ha  dictat  el  Decret  230/2013,  d’1 d’octubre,  de 
règim  sancionador  en  matèria  d’infància  i  adolescència,  en  l'àmbit  competencial  de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’escolarització és un dret i un deure dels menors durant el període d’edat establert per la 
legislació vigent i  és responsabilitat dels pares o tutors, dels centres educatius i dels 
mateixos infants, l’exercici normal d’aquest dret.

Els agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o al seu domicili  
qualsevol infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer i ho han de comunicar als 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Els menors abandonats i extraviats són acompanyats a les dependències de la Policia 
Local  i,  els  primers,  lliurats  a  les  autoritats  competents,  mentre  que  els  altres,  són 
retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors. Si fos un particular qui els 
trobés, ha de lliurar-los a un agent de la Policia Local o portar-los a l’Ajuntament.

En cas que hi hagi negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ha de 
comunicar-ho  a  la  Direcció  General  d’Atenció  a  la  Infància  i  l’Adolescència  de  la 
Generalitat de Catalunya i a la jurisdicció competent.

Es  fomentarà  convenientment  l’educació  viària  a  les  escoles.  És  responsabilitat  dels 
pares o tutors evitar que els nens menors de 8 anys transitin sols per les vies públiques. 
Tothom ha d’evitar que els nens baixin de les voreres si no van acompanyats.

Article 12. Tinença d’animals.

1. La tinença d’animals es regirà pel Decret Legislatiu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció 
dels animals, i per la Llei estatal 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura d’animals 
en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

2. La tinença d’animals que tinguin la qualificació legal de potencialment perillosos, es 
regirà per la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, i pel Decret del Govern de la Generalitat 
de  Catalunya  170/2002,  d’11  de  juny,  sobre  mesures  en  matèria  de   gossos 
considerats potencialment perillosos, així com pel Reial  Decret  287/2002, de 22 de 
març pel qual es desenvolupa la Llei  50/1999, de 23 de desembre, sobre el  règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

3. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments relatius a aquesta matèria, 
d’acord amb les seves competències i la regulació continguda a l’Ordenança
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Reguladora de la Tinença d’Animals d’Abrera.

Article 13. Contaminació acústica i odorífera.

1. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments individuals o col·lectius 
que pertorbin el descans i la tranquil·litat de veïns i vianants. La conducta susceptible 
de ser sancionada serà aquella que ultrapassi  els valors establerts en la legislació 
vigent en cada moment o bé en la pròpia Ordenança municipal reguladora d’aquesta 
matèria.

L’activitat  dels  establiments públics no pot  comportar  molèsties acústiques a veïns o 
vianants, i es regirà per l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de 
capacitat acústica de l’Ajuntament d’Abrera.

2. L’Ajuntament sancionarà de manera general qualsevol acció o omissió que generi 
l’emissió d’olors molestes,  nocives i/o perjudicials per a les persones i  per al  medi 
ambient.

3. L’Ajuntament sancionarà l’emissió a l’exterior de fums, bafs i gasos, vapors o aire 
amb  substàncies  en  suspensió  o  temperatura  diferent  de  la  de  l’ambient  per  les 
façanes o patis de tot tipus, a excepció dels que compleixin normativa tècnica.

4. Només es poden fer barbacoes i cuinar dins les àrees recreatives i d’acampada 
expressament autoritzades per a aquesta finalitat, i en parcel·les sempre que disposin 
de l’oportuna autorització o llicència administrativa, adoptant-se en tot cas les mesures 
de seguretat i de prevenció adequades.

Secció 2a. Comportaments i conducta ciutadana a la via pública.

Article  14.  Normes  generals  d’ús  dels  espais,  equipaments  i  béns  públics. 
Degradació visual de l’entorn.

1. Els espais, equipaments i béns públics s’han d’utilitzar conforme a l’ús al qual són 
destinats, i conforme a les regles i a la normativa que específicament puguin regular- 
los.

La  col·locació  de  cartells,  tanques,  rètols,  pancartes,  adhesius,  papers  enganxats  o 
qualsevol altre 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 element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de 
l’Ajuntament.

Caldrà 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.

Els titulars de l’autorització seran responsables de la retirada dels elements i de reposar 
els elements al seu estat anterior,  d’acord amb les indicacions que donin els serveis 
municipals.

Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars.
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Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles i escampar i 
llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar 
en la via i espais públics.

Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge 
respondran directament  i  solidàriament  de les infraccions precedents amb els  autors 
materials dels fets.

Es  prohibeix  realitzar  tota  mena  de  grafit,  pintada,  taca,  gargot,  escrit,  inscripció  o 
grafisme, 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, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, 
inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en 
general.  Quedem exclosos  els  murals  artístics  que  es  realitzin  amb  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’autorització  expressa  de 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament sancionarà les conductes següents:

a) Cometre accions que puguin deteriorar o alterar les qualitats o les condicions de 
funcionament dels espais, equipaments i béns públics, concretament:

1r.  Llençar  o  col·locar  sense  autorització  municipal  fulls,  cartells,  banderoles, 
pancartes, rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre 
qualsevol  espai  públic  o sobre  elements d’edificis  i  altres béns com vehicles, 
arbrat, senyalitzacions de trànsit,  fanals i  altres elements del mobiliari urbà no 
destinats a ser suport de mitjans de difusió. A aquest efecte l’Ajuntament d’Abrera 
haurà de definir els espais públics destinats al suport publicitari o a la informació.

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

3r. Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafisme 
amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica o similar) o bé rallant la 
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior i exterior 
d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en 
general, transport públic, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general.

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

c) Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o 
violència per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o 
circumstància personal o social, en les activitats culturals o esportives i alteració de 
l’ordre.  Els  agents  municipals  han  de  traslladar  a  les  federacions  i  els  comitès 
esportius  corresponents  les  actes  que  aixequin  sobre  les  incidències  que  es 
produeixin, per tal que es prenguin les mesures corresponents, sense perjudici de la
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intervenció dels poders públics.

d) Utilitzar  telèfons mòbils  o  altres  enginys  que  emetin  senyals  acústics  de  forma 
reiterada,  pertorbant  el  normal  desenvolupament  de  la  celebració  d’actes  que 
requereixin silenci o una atenció especial.

2. La concessió  de l’autorització  per  a la  col·locació  o la  distribució dels  elements 
publicitaris  definits  a l’apartat  1,  porta  implícita  l’obligació,  per  part  de  qui  en sigui 
responsable, de netejar els espais de la via pública que es puguin haver embrutat i de 
retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que s’hagin utilitzat i els 
accessoris  corresponents.  L'Ajuntament  pot  exigir  la  constitució  de  fiança  o  aval 
bancari per la quantia corresponent als costos previsibles d’aquesta neteja.

3. L’Ajuntament  no  es  fa  responsable  dels  danys  que  es  puguin  produir  com  a 
conseqüència  de  l’entrada  il·lícita  als  recintes  municipals.  En  conseqüència  seran 
considerats responsables els autors dels danys.

4. La persona que trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a 
les dependències de la Policia Local.

Article  15.  Actituds  vandàliques  en  l’ús  del  mobiliari  urbà.  Deteriorament  de 
l’espai urbà

1. Es fa necessari protegir l’ús racional de l’espai públic, el respecte a les persones i 
béns, la seguretat, la salut i la integritat física de les persones o el patrimoni municipal.

2. 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.

3. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais 
públics o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de 
les alteracions de la seguretat ciutadana contemplades a l’apartat 2 anterior.

4. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o 
de qualsevol altre 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 immediatament als agents de l’autoritat.

Article 16. Neteja i salubritat.

1. L’Ajuntament sancionarà la pertorbació de la convivència ciutadana, mitjançant la 
realització  d’actes  que  incideixin  negativament  en  el  grau  de  neteja  i  salubritat 
mediambiental dels espais de titularitat pública.

2. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) A la  via  pública,  dependències  municipals  i  transport  públic,  orinar,  defecar, 
escopir; o fer altres accions de manca d’higiene com per exemple llençar papers o 
abandonar residus sòlids de petit volum, en indrets no específicament autoritzats 
per l’Ajuntament o fora dels contenidors de recollida de residus.

b) Abandonar residus de qualsevol mena a la porta d’accés o immediacions de la 
deixalleria, quan aquesta roman tancada.
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c) Llençar, abandonar o abocar residus sòlids de gran volum (andròmines, mobles, 
trastos vells, etc) en qualsevol lloc, solars i vies públiques; així com fer-ho en els 
llocs especialment habilitats per l’Ajuntament fora dels dies designats a l’efecte.

d) Llençar, abandonar o abocar residus líquids en qualsevol dependència municipal, 
solars, vies públiques i transports públics. En el cas dels abocaments a la xarxa de 
sanejament, es sancionaran aquells que no estiguin expressament autoritzats si bé 
s’haurà d’estar a les infraccions, el procediment sancionador i les sancions que es 
regulen en el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya o en la norma sectorial que 
en el futur la pugui substituir o modificar.

e) Deixar els envasos i  embalatges de procedència comercial  (caixes de cartró, 
fusta i  similars)  i  els residus voluminosos fora dels  horaris i  llocs establerts  per 
l’Ajuntament.

f) Desplaçar qualsevol  tipus de contenidor  del  lloc assignat  pels  serveis  tècnics 
corresponents i utilitzar-los per a ús privat.

Article 17. Parcs i jardins

Els ciutadans i ciutadanes estan obligats a respectar la senyalització, els horaris i les 
condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els 
espais d’ús públic destinats al lleure. No es podrà romandre al parc o jardí i, en general, a 
qualsevol instal·lació destinada al lleure, després de la seva hora de tancament.

Es respectarà l’arbrat i les plantacions de tota mena al municipi i també les instal·lacions 
complementàries dels parcs i  jardins públics,  com ara: estàtues,  reixats,  proteccions, 
fanals pilars, tanques i altres elements destinats al seu embelliment o utilitat i s’evitarà 
qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar.

Es prohibeix sacsejar els arbres i enfilar-s’hi, trencar-ne branques i fulles, arrencar o talar 
arbres i gravar o raspar la seva escorça així com clavar qualsevol element sobre d’ells o 
lligar als mateixos gronxadors, filferros, cables, cartells,  motocicletes, bicicletes, etc.

Tant als escocells com a les proximitats dels arbres es prohibeix llençar-hi escombraries, 
runes  i  residus,  inclosos  líquids  de  qualsevol  mena,  malgrat  que  no  es  considerin 
perjudicials.

Està prohibit passar per sobre de talussos, parteres i plantacions i tocar les plantes i les 
flors,  llevat les zones de gespa expressament  autoritzades per ser trepitjades.  Resta 
també prohibit collir, arrencar i esporgar flors i plantes o fruits.

Està prohibit llençar papers o deixalles fora de les papereres oportunament instal·lades i 
embrutar el recinte de qualsevol altre manera.

No es podrà jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais o recintes destinats a 
aquest fi

Article 18. Fogueres i pirotècnia
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1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat 
assenyalada, sempre que aquestes no es realitzin en terrenys forestals siguin o no 
poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període 
comprès  entre  el  15  de  març  i  el  15  d'octubre.  No  obstant,  el  Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació de la Generalitat  de Catalunya podrà 
concedir autoritzacions per realitzar aquestes activitats prèvia sol·licitud adreçada al 
referit Departament en els termes que estableix la normativa sectorial.

Resta  prohibit  i,  per  tant,  constitueix  infracció  d’aquesta  Ordenança  encendre  foc  o 
mantenir-lo viu sense l’autorització municipal i, en qualsevol cas:

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.

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

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

d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics 
o contaminants o materials que puguin explotar.

2. Així mateix, l’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) Llançar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc per 
a la seva integritat.

b) Llançar o dirigir petards contra els béns, de manera que hi hagi risc de deteriorar- 
los, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats.

c) Llançar coets des d’una distància inferior als 500 metres de zones urbanes amb 
concentració  d’arbres  que,  per  les  seves  circumstàncies  siguin  susceptibles  de 
combustió.

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

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

f) No respectar les distàncies màximes de seguretat establertes en espectacles 
pirotècnics.

3. La  realització  d’aquestes  activitats  prohibides  podrà  comportar  el  decomís  del 
material  amb  el  que  aquestes  han  estat  realitzades.  Aquest  decomís  es  produirà 
sempre que aquestes activitats hagin estat realitzades per menors d’edat.

Article 19. Sistemes de captació d’imatges

L’Ajuntament sancionarà les accions consistents en la captació d’imatges que no s’ajustin 
als termes establerts per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.
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Article 20. Juguesques

1. La regulació continguda en aquest article es fonamenta en la salvaguarda de la 
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels legítims 
drets dels usuaris o usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius especialment 
vulnerables, com ara els menors.

2. L’Ajuntament  sancionarà  l’oferiment  de  juguesques  als  espais  públics,  que 
comportin  apostes  amb  diners  o  béns,  llevat  d’autorització  específica,  considerant 
infracció greu les que impliquin apostes de diners o béns, i molt greu les que impliquin 
un risc de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d’atzar i, en qualsevol cas, 
l’anomenat triler.

3. Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic, 
els agents de l’autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, 
així com dels fruits de la conducta infractora.

Article 21. Jocs

1. En aquest article s’intenta preservar la llibertat de circulació de les persones i el dret 
que té tothom a no ser pertorbat i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb 
la naturalesa i destinació d’aquests espais, respectant les indicacions contingudes en 
els  rètols  informatius  de  l’espai  afectat,  si  existeixen,  i  en  qualsevol  cas  els  drets 
legítims dels altres usuaris i usuàries.

2. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties als 
veïns o vianants, especialment la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes 
que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, la dels béns,  
serveis o instal·lacions, públics i privats.

3. L’Ajuntament  sancionarà  la  pràctica  d’acrobàcies  i  jocs  d’habilitat  amb  patins, 
monopatins, bicicletes o similars fora de les àrees destinades a aquest efecte.

Així  mateix,  sancionarà  la  utilització  d’escales  per  a  vianants,  elements  per  a 
l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre 
element  del  mobiliari  urbà,  per  a les acrobàcies amb patins,  monopatins,  bicicletes i 
similars.

4. L’Ajuntament sancionarà la pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a 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,  i  la  utilització d’elements  o 
instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins, 
bicicletes o similars quan els posin en perill de deteriorament.

5. Els agents de l’autoritat podran intervenir de manera cautelar els mitjans emprats 
en la pràctica de jocs a l’espai públic que infringeixin les prescripcions d’aquest article 
(intervenció cautelar del  joc, monopatí,  patí  o similar amb el  qual s’hagi  produït  la 
conducta).

Article 22. Suport a les persones afectades per actes contraris a la convivència.

1.- Les conductes tipificades com a infraccions en aquets article pretenen salvaguardar, 
com a bens especialment protegits, el dret que tenen el ciutadans i
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ciutadanes  a  transitar  per  el  municipi  sense  ser  molestats  o  pertorbats  en  la  seva 
voluntat, la lliure circulació de les persones, la protecció dels menors i de les persones 
amb discapacitats, així como l’ús correcte de les vies i els espais públics.

2.- L’Ajuntament sancionarà les conductes que per la seva organització, insistència o 
agressivitat, representen actituds coactives o d’assajament, o obstaculitzen i impedeixen 
de manera intencionada el transit lliure dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics, 
especialment  aquelles  conductes  exercides  o  aquelles  que  es  faci  directament  o 
indirectament, amb menors o persones amb discapacitats, sens perjudici d’allò que es 
preveu a l’article 232 del codi penal.

3. L’Ajuntament sancionarà les següents:

a) L’oferiment  de  qualsevol  bé  o  servei  no  requerit  a  persones  que  es  trobin  en 
l’interior de vehicles privats o públics.

b) Les activitats de qualsevol tipus dutes a terme a l’espai públic, quan obstrueixin o 
puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill  la seguretat de les 
persones o impedeixin de manera manifesta el trànsit lliure de les persones per les 
voreres, places, avingudes, passatges o bulevards o altres espais públics. Aquestes 
conductes  estan  especialment  prohibides  quan  es  desenvolupin  a  la  calçada,  als 
semàfors o envaint espais de trànsit rodat

4.- Si s’observés que aquestes conductes han estat realitzades per persones en situació 
efectiva  d’exclusió  social,  el  agents  de  l’autoritat  informaran  als  Serveis   Socials 
municipals  que hauran d’auxiliar-les  o  ajudar-les  en tot  allò  que sigui  possible,  i  no 
s’imposarà la sanció prevista. L’Ajuntament donarà suport a les iniciatives impulsades 
pels  ciutadans i  les entitats  d’accions solidaria,  amb l’objectiu  de resoldre  situacions 
personals extremes.

Article 23. Oferiment i demanda de serveis sexuals a la via pública.

L’Ajuntament d’Abrera treballarà per eradicar la prostitució al municipi. En aquest sentit, 
en el marc d’un Pla de Reinserció Social, des de la Regidoria de Serveis Socials es 
promourà i orientarà la reinserció laboral de les persones que exerceixin o puguin exercir 
la prostitució a Abrera alhora que es garantiran el seu benestar i els seus drets  i llibertats 
fonamentals.

L’Ajuntament  d’Abrera,  en  l’exercici  de  les  seves  competències,  sancionarà  la 
contractació i pràctica de serveis sexuals retribuïts a tot l’espai públic d’Abrera, en espais 
de concurrència i especialment en aquelles propers a centres escolars i parcs infantils.

A les persones que realitzen l’oferiment d’aquest serveis, els agents de l’autoritat o el  
serveis  municipals  es  limitaran,  inicialment,  a  recordar  a  aquestes  persones que les 
esmentades pràctiques de prostitució a la via pública estan prohibides per la present 
ordenança. Si malgrat els reiterats avisos de l’agent de l’autoritat, la persona persistís en 
la seva actitud i no abandonés l’esmentada pràctica, serà sancionada.

De igual manera, en l’exercici de les seves competències i sempre que no passi a ser 
contrari  a l’ordenament  jurídic d’àmbit  superior,  es treballarà per la no proliferació de 
prostíbuls.

Finalment, l’Ajuntament d’Abrera, en la mesura de les seves possibilitats i en el seu àmbit 
competencial, col·laborarà en la persecució, tal i com es recull al Codi Penal, de
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conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es 
puguin cometre a Abrera.

Article 24. Realització d’activitats econòmiques i prestació de serveis sense títol 
administratiu habilitant a l’espai públic.

1. L’Ajuntament  sancionarà  la  realització  d’activitats  econòmiques  i  prestació  de 
serveis sense títol administratiu habilitant a l’espai públic i la demanda, ús o consum 
d’aquestes activitats o serveis. També es sancionarà la col·laboració amb qui realitzi 
qualsevol classe d’activitat o prestació de serveis no autoritzats a l’espai públic, vigilant 
i alertant sobre la presència dels agents de l’autoritat.

2. Els agents de l’autoritat han de retirar i intervenir 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 ha de destruir  o els ha de donar la destinació que sigui 
adient.

6.  Quan  les  conductes  tipificades  en  aquest  article  puguin  constituir  infracció  penal 
d’estafa, tipificada en els articles 248 a 251 del Codi Penal, els agents de l’autoritat ho 
han  de  posar  en  coneixement  de  l’autoritat  judicial  competent,  sens  perjudici  de  la 
continuació de l’expedient administratiu sancionador.

Article 25. Ús impropi de l’espai públic.

1. La  regulació  continguda  en  aquest  article  es  fonamenta  en la  garantia  d’un ús 
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la 
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Amb 
aquesta finalitat, l’Ajuntament sancionarà l’ús impropi dels espais públics i  els seus 
elements, de manera que n’impedeixi o en dificulti la utilització per la resta d’usuaris.

2. L’Ajuntament sancionarà les conductes i comportaments següents:

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o en els seus elements o mobiliari en tendes de campanya, 
vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No 
és permès tampoc dormir de dia o de nit als espais públics.

b) Utilitzar  els  bancs i  els  seients  públics  per  a  usos diferents  als  quals  estan 
destinats.

c) Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys o similars.

d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars, així com estendre-les 
en llocs no habilitats a aquest efecte.

e) Utilitzar el safareig sense autorització municipal prèvia.

e) Llençar  qualsevol  mena  de  material  susceptible  de  contaminar  el  medi  als 
estanys i a les fonts públiques.

f) Fer consum o provisió excessiva d’aigua als estanys i a les fonts públiques per 
deixar-la perdre o bé destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de 
subministrament o per causes de força major.
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g) Estendre o esbandir la roba o la pols de catifes o qualsevol altre peça, de tal 
forma que l’aigua o la pols caiguin directament a la via pública molestant el trànsit 
dels vianants.

h) Regar les plantes de tal manera que l’aigua caigui directament a la via pública 
molestant el trànsit dels vianants i sempre que es realitzi entre les 8,00 i les 22,00 
hores.

3. Els agents de l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment el gènere, els materials 
i els mitjans emprats.

4. Quan  es  tracti  de  persones  en  situació  d’exclusió  social,  els  Serveis  Socials 
municipals hauran d’auxiliar-les o ajudar-les en tot allò que sigui possible, i no se li 
imposarà la sanció prevista.

5. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes, camions o qualsevol 
altre tipus de vehicle, descrita en l’apartat 2n d’aquest article, i la persona infractora no 
acrediti  la  residència  legal  en territori  espanyol,  l’agent  denunciant  ha d’imposar  la 
multa  aplicant  el  descompte  previst  a  les  ordenances  fiscals  sobre  el  grau  mitjà 
d’aquesta sanció; i, si no se’n diposita l’import, ha de procedir a la immobilització del 
vehicle i, si s’escau, a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal.

Article 26. Ús comú especial de l’espai públic.

1. L’ús comú especial consisteix en l’ocupació transitòria d’un espai públic impedint el 
pas o l’estada dels vianants, en l’emissió de músiques o sons i sorolls per sobre del 
nivell mitjà a la via pública que s’estableixi legalment o bé en la Ordenança municipal 
que reguli  aquesta matèria, i  en les activitats que suposen un ús dels espais i  les 
instal·lacions públiques que vagi més enllà de la destinació per la que es van establir.

2. Per dur a terme activitats que consisteixin en l’ús comú especial de l’espai públic, 
s’haurà  de  sol·licitar  a  l’Ajuntament  d’Abrera  l’autorització  d’activitats  recreatives 
extraordinàries. D’aquesta manera l’Ajuntament podrà garantir que aquestes activitats 
es desenvolupen complint les mesures necessàries i adients de seguretat i que no es 
solapi la realització d’activitats incompatibles en un mateix espai.

3. L’Ajuntament  sancionarà  l’ús  comú  especial  de  l’espai  públic  quan  no  s’hagi 
demanat  l’autorització  corresponent,  i  els  agents  de  l’autoritat  podran  retirar  i 
intervindran  cautelarment  el  gènere,  els  materials  i  els  mitjans  emprats  en  el 
desenvolupament d’aquestes activitats.

Article 27. Consum d’alcohol i tabac

1. L’Ajuntament sancionarà la venda, dispensació i consum de begudes alcohòliques:

a) Als menors de 18 anys.

b) A la via i als espais públics, especialment als parcs i jardins, llevat de les 
terrasses i  vetlladors autoritzats expressament  per l’Ajuntament,  i  en dates i 
festes assenyalades, també expressament autoritzades per l’Ajuntament.

c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves, inclosos
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els d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.

Així mateix, l’Ajuntament sancionarà l’entitat o col·lectiu que sigui responsable de l’ús 
d’una  instal·lació  esportiva  de  titularitat  municipal,  on  es  consumeixi  i  subministrin 
begudes alcohòliques, llevat autorització municipal expressa.

2. És prohibida la venda o el subministrament als menors de 18 anys, de substàncies i 
productes  industrials  presumiblement  inhalables,  de  venda  autoritzada  que  puguin 
produir  efectes  nocius  per  a  la  salut,  creïn  dependència  o  produeixin  efectes 
euforitzants o depressius.

3. L’Ajuntament sancionarà la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac en els llocs i en el termes establerts en la normativa sectorial que 
ho regula, i en general es respectarà el principi de prevalença del dret de les persones 
no fumadores en atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Secció primera. Normes generals.

Article 28. Tipificació i gradació d’infraccions.

1. Són  infraccions  administratives  les  conductes  o  comportaments  que  impliquin 
l’incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta 
Ordenança municipal.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla a la 
taula de l’annex I.

3. En el supòsit de reiteració en la comissió d’infraccions, a efectes de gradació de la 
sanció, s’aplicaran les regles següents:

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

b) Són qualificades com a molt greus, la segona i successives infraccions greus 
comeses pel mateix subjecte, dins d’un termini de sis mesos.

4. Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:

a) La gravetat de la infracció.

b) El benefici obtingut.

c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats.

d) La intencionalitat.

e) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

5. Quan ho justifiqui l’adequació deguda entre la sanció que s’hagi d’aplicar amb la 
gravetat  del  fet  constitutiu  de  la  infracció  i  les  circumstàncies  concurrents,  l’òrgan 
competent per resoldre pot imposar la sanció en el grau inferior.
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Article 29. Sancions

1. Les  infraccions  als  preceptes  continguts  en  aquesta  ordenança  se  sancionaran 
segons els imports següents:

a) Infraccions lleus, amb multes des de 100 fins a 300 euros.
b) Infraccions greus, amb multes des de 301 fins a 600 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multes des de 601 fins a 1500 euros.

També es podran sancionar amb la revocació de l’autorització municipal amb la qual 
tingui alguna relació, o bé amb la suspensió temporal de la seva vigència o del dret a 
obtenir-la o renovar-la.

2. El pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment 
anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la 
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i 
perjudicis  causats  per  la  comissió  de  la  infracció.  Aquest  pagament  voluntari 
comportarà una reducció del 50 % sobre l’import de la sanció proposada. La reducció 
esmentada ha d’estar determinada a la notificació d’iniciació del procediment i la seva 
efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs 
en via administrativa contra la sanció.

El pagament no podrà ser satisfet directament a l’agent denunciant, excepció feta del 
supòsit previst a l’article 25.5 de la present Ordenança. El pagament es farà efectiu en la 
Caixa de la Corporació, o mitjançant les entitats financeres amb les quals hi hagi un acord 
de col·laboració en recaptació d’ingressos municipals.

3. L’import  de la  sanció  s’ha  d’incrementar  amb el  cost  de  la  reposició  dels  béns 
públics que puguin haver resultat malmesos, és a dir, l’Ajuntament, subsidiàriament, 
podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció fins a reposar el bé en el seu 
estat  natural  i  original  amb càrrec a la persona responsable,  sens perjudici  de les 
sancions  corresponents.  L’Ajuntament  s’ha  de  rescabalar  de  les  despeses  que 
comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions 
escaients.

4. Les sancions poden ser  substituïdes per  mesures  alternatives,  d’acord  amb les 
condicions que s’estableixen a l’article 42 d’aquesta Ordenança.

5. La modificació de la taula d’infraccions i sancions de l’annex I s’ha de tramitar amb 
les formalitats de l’aprovació de les ordenances municipals.

Article 30. Persones responsables

1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança han 
de generar responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui 
ser exigible en via penal o civil.

2. Són persones responsables de les sancions tipificades en la present  ordenança, 
totes les persones físiques o jurídiques que hagin participat  en la  comissió  del  fet 
infractor per qualsevol títol.

3. Són responsables en concepte d’autor les persones que han comès directament o 
immediatament  el  fet  infractor,  i  les  que  han  impartit  les  instruccions  o  ordres 
necessàries per cometre’l.
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4. Quan  l’autoria  dels  fets  comesos  correspongui  a  un  menor  de  divuit  anys, 
respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals 
o de fet,  per aquest  ordre,  en atenció a l’incompliment de la obligació imposada a 
aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputi als 
menors.

5. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions assenyalades en 
aquesta Ordenança són exigibles, no sols pels actes propis,  sinó també pels actes 
d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació del que s’especifica a 
aquest efecte en la legislació vigent i en aquesta Ordenança.

Article 31. Aplicació de les sancions.

En general, els agents de l’autoritat es limitaran a recordar als ciutadans que les seves 
conductes  o  comportaments  constitueixen  una  infracció  per  a  aquesta  Ordenança 
municipal.  Si la persona o persones persisteixen en la seva actitud o comportament, 
aleshores seran sancionades.

Article 32. Solució extrajudicial de conflictes.

Els òrgans i serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins l’àmbit de les 
seves  competències,  de  mecanismes  públics  de  solució  de  conflictes  mitjançant  la 
conciliació, la transacció, la mediació o l’arbitratge, que en cap cas no poden donar lloc a 
solucions contràries a l’ordenament jurídic.

Secció segona. Procediment sancionador. 

Article 33. Marc jurídic.

En l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament d’Abrera seran d’aplicació els 
principis establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic; els articles 110 a 117 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals; i el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat, així com totes les normes sectorials que en un futur puguin substituir-les o 
modificar-les;  a més dels preceptes sobre matèria sancionadora establerts  en la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

Article 34. Règim i aplicació

En cas que de la comissió d’una infracció s’infereixi necessàriament la comissió d’una o 
d’altres diferents, s’imposarà únicament la sanció corresponent a la infracció més greu.

Les  sanciones  seran  executives  en  la  forma  i  circumstàncies  previstes  legal  i 
reglamentàriament.
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La realització d’una conducta tipificada de forma continuada en el temps, comportarà  la 
incoació d’un únic procediment sancionador, si bé el caràcter continuat de la conducta 
tipificada es podrà tenir en compte a l’hora de graduar la sanció a imposar.

No obstant, la reiteració de l’infractor en la seva conducta una vegada hagi recaigut una 
primera resolució sancionadora, originarà la incoació d’un nou procediment sancionador.

Es  sancionarà  com  a  infracció  continuada  la  realització  d’una  pluralitat  d’accions  o 
omissions  que  infringeixin  el  mateix  o  similars  preceptes  administratius,  ja  sigui  en 
execució d’un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió.

Article 35. Forma d’iniciació

El procediment sancionador s’iniciarà sempre d’ofici, per acord de l’òrgan competent, per 
pròpia iniciativa o com a conseqüència d’ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans 
o per denúncia de qualsevol ciutadà\ana.

En aquest últim cas, el ciutadà podrà sol·licitar en el moment de formular la denúncia, ser 
informat de la iniciació no del procediment sancionador i, en el seu cas, la resolució que 
hi recaigui.

Article 36. Actuacions prèvies

Abans d’iniciar el procediment es podran dur a terme totes les actuacions que siguin 
necessàries per a determinar si concorren les circumstàncies que justifiquin la iniciació 
del procediment, especialment per a precisar els fets, identificar la persona o persones 
responsables, i les circumstàncies rellevants que hi concorrin.

Article 37. Mesures provisionals

En  qualsevol  moment  del  procediment,  l'òrgan  competent  per  iniciar  l'expedient  pot 
adoptar,  mitjançant  acord  motivat  que  s'ha  de  notificar  als  interessats,  les  mesures 
cautelars de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que  pugui 
recaure. Durant la tramitació del procediment s'han d'aixecar aquestes mesures si han 
desaparegut les causes que van motivar-ne l'adopció.

Les  mesures  cautelars  s'adoptaran  d’acord  amb  els  principis  de  proporcionalitat, 
efectivitat i onerositat menor; i seran adequades als objectius que es pretengui  garantir 
en cada supòsit.

L’aplicació i tipologia d’aquestes mesures s’adequarà al que preveu l’article 56 de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques.

Article 38. Incoació de l’expedient sancionador

1. L’acord  d’incoació  de  l’expedient  es  notificarà  a  l’instructor,  amb  trasllat  de  les 
actuacions,  al  denunciant,  si  s’escau,  i  als  interessats,  entenent-se  com a tals  als 
inculpats.

2. L’expedient sancionador s’incoarà per acord adoptat mitjançant Decret d’Alcaldia, 
que es formalitzarà amb el contingut mínim següent:

a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
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b) Referència als fets que motiven la incoació de l’expedient,  la  seva possible 
qualificació i  les sancions que puguin correspondre,  sense perjudici  del  que 
resulti de la instrucció.

c) Nomenament  de  l’instructor  i,  en  el  seu  cas,  el  secretari  del  procediment, 
indicant expressament el règim de recusació d’aquests.

d) Òrgan competent  per a resoldre l’expedient  i  norma que li  atribueix aquesta 
competència,  indicant  que  el  presumpte  responsable  pot  reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat amb els efectes que preveu l’article 29.

e) Mesures provisionals que hagin estat acordades per l’òrgan competent per a 
iniciar  el  procediment  sancionador,  sens  perjudici  d’aquelles  que  es  puguin 
adoptar durant el desenvolupament d’aquest, de conformitat amb l’article 37.

f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels 
terminis per al seu exercici, així com indicació que, en cas que no s’efectuïn 
al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest 
pot  ser  considerat  proposta  de  resolució  quan  contingui  un  pronunciament 
precís sobre la responsabilitat imputada.

g) Possibilitat d’acollir-se a la realització d’una prestació substitutòria d’acord amb 
els supòsits i requisits establerts a l’Ordenança.

3. Excepcionalment,  quant  en el  moment  que es dicti  l’acord d’iniciació no hi  hagi 
elements suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del 
procediment,  la  qualificació  esmentada  es  pot  dur  a  terme  en  una  fase  posterior 
mitjançant l’elaboració d’un plec de càrrecs, que s’ha de notificar als interessats.

Article 39. Instrucció de l’expedient sancionador

1. La instrucció de l’expedient s’adequarà en tot cas a les determinacions de la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions 
públiques.

Els actes d’instrucció que requereixin la intervenció dels interessats s’han de practicar en 
la forma que sigui més convenient per a ells i sigui compatible, en la mesura que sigui  
possible, amb les seves obligacions laborals o professionals.

L’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir el respecte ple 
als principis de contradicció i igualtat dels interessats en el procediment.

2. S’atorgarà als interessats un termini de deu dies per a presentar les al·legacions, 
documents o informacions que estimin convenients, i per a proposar prova concretant 
quins mitjans s’utilitzaran. Així mateix, se’ls advertirà que si no presenten al·legacions 
dins d’aquest termini, l’acord d’iniciació del procediment serà considerat proposta de 
resolució.

3. Els fets rellevants per a la decisió del procediment es poden acreditar per qualsevol 
mitjà de prova admissible en dret, la valoració de la qual s’ha de fer d’acord amb els 
criteris que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Si  procedeix,  l’Instructor acordarà l’obertura d’un període de prova per un termini  no 
superior a trenta dies ni inferior a deu, a fi que es puguin practicar totes les que cregui 
pertinents. Així mateix, quan ho consideri necessari, l’instructor, a petició dels interessats, 
pot decidir l’obertura d’un període extraordinari de prova per un termini no superior a deu 
dies.

L’instructor  només  pot  rebutjar  les  proves  proposades  pels  interessats  quan  siguin 
manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant una resolució motivada.
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L’òrgan  instructor  comunicarà  als  interessats  amb  antelació  suficient,  l’inici  de  les 
actuacions necessàries per a la realització de les proves que hagin estat admeses. En la 
notificació s’ha de consignar el lloc, la data i l’hora en què s’ha de practicar la prova, amb 
l’advertència, si escau, que l’interessat pot nomenar tècnics perquè l’assisteixin.

En els casos en què, a petició de l’interessat, s’hagin de practicar proves la realització de 
les quals impliqui despeses que no hagi de suportar aquest Ajuntament, es podrà exigir 
l’avançament, a reserva de la liquidació definitiva, una vegada practicada la prova.

4. A efectes de la resolució del procediment, s’han de sol·licitar aquells informes que 
siguin preceptius per les disposicions legals, i  els que es considerin necessaris  per 
resoldre,  am  cita  del  precepte  que  els  exigeixi  o  bé  fonamentar,  si  s’escau,  la 
conveniència  de  reclamar-los.  En  la  petició  de  l’informe  es  concretarà  l’aspecte  o 
aspectes sobre els quals es sol·licita.

5. Un cop finalitzat  aquest  període de prova,  l’òrgan instructor ha de formular una 
proposta de resolució que ha de ser notificada als interessats i en la que s’indicarà la  
posada de manifest del procediment i el termini, no inferior a deu dies ni superior a 
quinze, per formular al·legacions i presentar els  documents i les informacions que es 
considerin pertinents.

Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en 
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per l’inculpat.

En la proposta de resolució s’han de fixar de manera motivada els fets que es considerin 
provats  i  la  seva  qualificació  jurídica  exacta,  s’ha  de determinar  la  infracció  que,  si 
s’escau, aquells constitueixin, la persona o persones responsables, la valoració de les 
proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, 
així com les mesures provisionals que, si  s’escau, s’hagin adoptat i la sanció que es 
proposi.  Quan  la  instrucció  conclogui  la  inexistència  d’infracció  o  responsabilitat,  la 
proposta ha de declarar aquesta circumstància.

6. Una  vegada  acomplert  tots  els  tràmits  anteriors,  l’Instructor  eleva  l’expedient  a 
l’òrgan competent per a la seva resolució.

Article 40. Finalització del procediment sancionador i règim de recursos

1. Abans de dictar resolució, l’Alcalde/essa podrà decidir, mitjançant acord motivat, dur 
a terme les actuacions complementàries indispensables per a resoldre el procediment. 
Aquest acord serà notificat a l’interessat o interessats, i se’ls concedirà un termini de 
set dies per a formular les al·legacions que considerin convenients.

Les actuacions complementàries s’hauran de dur a terme en el termini màxim de quinze 
dies, dins del qual el termini per a resoldre el procediment restarà suspès.

2. La resolució ha d’incloure la valoració de les proves practicades, en especial les que 
constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, ha de fixar els fets i, si s’escau, la 
persona o persones responsables,  la infracció o infraccions comeses i  la sanció o 
sancions  que  s’imposen,  o  bé  la  declaració  de  no-existència  d’infracció  o 
responsabilitat.
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3. En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels determinats en el curs del 
procediment, independentment de la seva valoració jurídica diferent. No obstant això, 
quan l’òrgan competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció revesteixen 
més  gravetat  que  la  determinada  a  la  proposta  de  resolució,  s’ha  de  notificar  a 
l’inculpat perquè aporti totes les al·legacions que consideri convenients en el termini de 
quinze dies.

4. La resolució serà notificada a l’interessat, concedint-li un termini d’un mes, perquè 
pugui presentar recurs de reposició davant de l’Alcalde/essa, o de dos mesos, perquè 
pugui impugnar-la davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

El recurs de reposició es resoldrà i es notificarà en el termini d’un mes i si la Resolució és 
desestimatòria,  contra  aquesta  únicament  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos davant del Jutjat contenciós  administratiu que 
correspongui.  Si  el  recurs  no  es  resolt  en  aquest  termini,  s’entendrà  desestimat 
presumptament  i  contra  aquesta  desestimació  presumpta  es  podrà  interposar  recurs 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu dins del termini de sis mesos a partir 
del dia següent en que es produeix aquest acte presumpta.

5. La resolució sancionadora ferma en via administrativa és executiva. Si l’interessat 
no efectua el pagament de la sanció, a sol·licitud de la Tresoreria Municipal l’òrgan 
instructor  farà informe de fermesa,  el  qual  serà  traslladat  a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, perquè iniciï els tràmits de la via executiva per 
exigir  el  pagament.  Serà  d’aplicació  no  obstant,  el  que  la  legislació  administrativa 
sancionadora general preveu per a les suspensions de les resolucions executives.

6. Quan  la  conducta  sancionada  hagi  causat  danys  o  perjudicis  a  l’Ajuntament 
d’Abrera i la quantia destinada a indemnitzar aquests danys no hagi estat determinada 
en l’expedient, s’ha de fixar mitjançant un procediment complementari, la resolució del 
qual és executiva immediatament.  Aquest procediment és susceptible de terminació 
convencional.

Article 41. Procediment sancionador simplificat

1. El procediment sancionador simplificat es podrà adoptar quan l’òrgan competent per 
iniciar  el  procediment  consideri  que  existeixen  elements  de  judici  suficients  per  a 
qualificar la infracció administrativa com a lleu i es tracti d’una infracció flagrant i els 
fets  hagin  estat  recollits  en  l’acta  corresponent  o  en  la  denúncia  formulada  per 
l’autoritat. Aquest procediment ha de ser resolt en 30 dies.

2. Una  vegada  dictat  l’acord  d’iniciació,  l’instructor,  a  la  vista  de  les  actuacions 
practicades formularà la proposta de resolució en  la  que es faran constar de forma 
clara els fets imputats a l’expedientat, les infraccions que poden constituir, les sancions 
previstes i la normativa que atorga la competència d’instrucció. Aquesta proposta de 
resolució  es notificarà  a l’interessat  de forma conjunta amb l’acord  d’incoació,  fent 
indicació expressa que es tracta d’un procediment simplificat, atorgant un termini de 5 
dies a l’efecte que aquest formuli les al·legacions que consideri oportunes. També es 
farà avinent a l’expedientat, d’acord amb allò establert a l’article 38, de la possibilitat de 
finalització  de  l’expedient  per  reconeixement  de  culpa,  de  l’opció  del  pagament 
voluntari i de la possibilitat de sol·licitar una prestació substitutòria.

Si l’interessat manifesta la seva oposició expressa o proposa la pràctica de prova que 
l’instructor consideri necessària o pertinent realitzar, s’acordarà continuar la tramitació de 
forma ordinària.
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3. Finalitzat el termini anterior, l’instructor, sense cap altre tràmit, eleva l’expedient a 
l’òrgan  competent  per  resoldre.  A la  vista  de  les  actuacions,  no  obstant,  l’òrgan 
competent per a resoldre podrà acordar que es segueixi els tràmits pel procediment 
ordinari.

Article 42. Prestacions substitutòries

1. Les  infraccions  d’aquesta  Ordenança,  llur  comissió  hagi  estat  reconeguda 
prèviament per l’infractor, poden tenir com a mesura alternativa o substitutòria de la 
multa la participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics o, quan 
els autors o les autores tinguin edat laboral, la realització de treballs de reparació o de 
prestacions socials a favor de la comunitat.

Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries s’han de promoure quan els 
autors  de  les  infraccions  siguin  menors  d’edat.  En  aquest  sentit,  a  les  infraccions 
comeses per aquells menors que no superin els 18 anys d’edat, se’ls aplicarà, de forma 
substitutòria, les mesures formatives i reeducatives previstes a tal efecte sempre i quan 
mostrin  la  seva  conformitat  en  aquest  sentit  i,  per  aquest  ordre,  els  pares,  tutors, 
acollidors o guardadors legals o de fet d’aquests menors.

En  el  cas  dels  majors  d’edat,  aquests  tindran  també  la  possibilitat  d’acollir-se  a  la 
realització d’aquestes prestacions substitutòries, si bé en el cas que siguin responsables 
de la comissió d’una infracció tipificada com molt  greu, no obstant vindran obligats a 
abonar l’import equivalent al 50% de la sanció que se’ls acabi imposant a més de realitzar 
la prestació substitutòria.

L’incompliment per part de l’infractor, ja sigui menor o major d’edat, de la totalitat de la 
mesura formativa  o reeducativa acceptada inicialment,  comportarà la  imposició de la 
sanció en el seu grau màxim que hagués correspost per la infracció comesa. D’aquesta 
sanció, en el cas dels menors d’edat, respondran solidàriament els seus pares, tutors, 
acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre.

2. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior:

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

b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys 
anteriors.

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

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

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

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

c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.

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

e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat duta a terme és útil i
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necessària per a la comunitat o per si mateixa.

f) Aplicar la mesura correctora el més aviat possible.

g) Concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).

4. El tipus de sanció determinarà la durada màxima de l’activitat alternativa:

a) En el cas de les infraccions lleus, la durada màxima serà de deu hores.

b) En el cas de les infraccions greus, la durada màxima serà de trenta hores.

c) En el cas de les infraccions molt greus, la durada màxima serà de cinquanta 
hores pels menors d’edat i de quaranta hores pels majors d’edat.

5. En  incoar  l’expedient  s’ha  de  fer  constar  la  possibilitat  d’acollir-se  a  aquesta 
alternativa.

6. Si  la  persona  infractora  no  duu  a  terme  positivament  les  activitats  alternatives 
establertes, haurà de fer efectiu el pagament de la multa.

7. L’organització del  sistema de prestació alternativa s’ha de regular  mitjançant  un 
reglament que desenvolupi l’Ordenança. Aquest reglament ha d’incloure un catàleg de 
les mesures substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta Ordenança, 
que haurà d’aprovar el Ple.

Article 43. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos 
anys i les lleus al cap de sis mesos. Les sancions imposades per faltes molt greus 
prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les 
imposades per faltes lleus al cap d’un any.

2. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia en què 
s’hagi comès la infracció. En cas d’infraccions continuades o permanents, el termini 
comença a córrer des que va finalitzar la conducta infractora.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat,  del procediment 
sancionador i el termini de prescripció es reinicia si l’expedient sancionador està paralitzat 
durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

3. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l’endemà del 
dia  en  què  sigui  executable  la  resolució  per  la  qual  s’imposa  la  sanció  o  hagi 
transcorregut el termini per recórre-la.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat,  del procediment 
d’execució, i el termini torna a transcórrer si aquell està paralitzat durant més d’un mes 
per causa no imputable a l’infractor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades totes les normes o disposicions de rang igual o inferior que s’oposin, 
contradiguin  o  resultin  incompatibles  amb  aquesta  Ordenança  i,  especialment, 
l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada pel Ple de data
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24 de febrer de 1995.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament, es 
publiqui aquesta aprovació i el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin 
transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a l’Administració General de l’Estat 
i de la Generalitat de Catalunya.



33

ANNEX I. ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

Article 5. Drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la convivència a la vila

ART.5

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

2. G
Fer accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del mobiliari 
urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornament.

3. MG No respectar l’exercici lliure dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes en aquesta 
Ordenança i en la resta de normatives.

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

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

Article 6. Drets i deures del ciutadans i les ciutadanes davant l’Administració municipal

ART. 6

1. G No complir les obligacions que determinen els bans dictats per l’Alcaldia.

2.
L No  facilitar  a  les  autoritats  municipals  les  dades  i  la  informació  que  els  sol·licitin  quan, 

justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon fi dels procediments 
administratius municipals.

3.
L No comparèixer davant de l’autoritat municipal quan se sigui citat per disposició legal amb 

indicació del motiu de la citació.

4.

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

5.
L No mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra l’Administració 

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

6.
L No esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats quan hagin estat 

requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.

Article 8. Indicacions i ordres de l’autoritat

ART. 8
1. G

No  seguir  les  indicacions  i  les  ordres  que,  mitjançant  els  procediments  establerts  i  en  el 
compliment de les funcions i les competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats 
municipals i els seus agents.
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2. G
Desobeir les ordres efectivament dictades per les autoritats municipals o els seus agents i les 
expressions irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreadora de l’autor/a i pel context 
en què es formulen signifiquin una alteració de la convivència.

Article 9. Rebuig de la violència

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

Article 10. Respecte a la dignitat de les persones

ART. 10

1. G

Conculcar  la  dignitat  de  tercers,  de  fet  o  de  paraula,  mitjançant  insults,  burles,  molèsties 
intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions o fets anàlegs, així com les 
pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altre 
condició o circumstància personal, econòmica o social.

2. MG

Conculcar  la  dignitat  de  tercers,  de  fet  o  de  paraula,  mitjançant  insults,  burles,  molèsties 
intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions o fets anàlegs, quan l’objecte 
d’aquestes conductes siguin menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial 
o  malaltia  mental)  o  persones  que,  per  les  seves  circumstàncies  personals,  socials  o  de 
qualsevol altre índole, siguin especialment vulnerables, autoritats i personal funcionari que actuïn 
en l’exercici de les seves funcions.

Article 11. Protecció de menors

ART. 11
1. L

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

Article 13. Contaminació acústica i odorífera

ART. 13

1. L Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants .

2. L
Dur a terme qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i/o 
perjudicials per a les persones i el medi ambient.

3. L
Llençar  a  l’exterior  fums,  bafs  i  gasos,  vapors  o  aire  amb  substàncies  en  suspensió  o 
temperatura diferent de la de l’ambient per les façanes o patis de tot tipus, a excepció dels que 
compleixin normativa tècnica.

4. G

Fer barbacoes i cuinar fora de les àrees recreatives i d’acampada expressament autoritzades 
per a això, així com en parcel·les sempre que no disposin de l’oportuna autorització o llicència 
administrativa,  o  en  el  cas  de  no  haver  adoptat  les  mesures  de  seguretat  i  de  prevenció 
adequades.
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Article 14. Normes generals d’ús dels espais, equipaments i béns públics. Degradació visual de l’entorn

ART. 14

1. L
Cometre accions que puguin deteriorar o alterar les qualitats o condicions de funcionament dels 
espais, equipaments i béns públics.

2. L

Quan sigui  dut  a  terme per  particulars,  col·locar  sense autorització  municipal  fulls,  cartells, 
banderoles, pancartes, rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre 
qualsevol  espai  públic  o  sobre  elements  d’edificis  i  altres  béns  com  vehicles,  arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de 
mitjans de difusió.

3. G

Quan sigui dut a terme per empresaris o empreses, col·locar sense autorització municipal fulls, 
cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes destinats al suport publicitari o informació, 
sobre  qualsevol  espai  públic  o  sobre elements  d’edificis  i  altres  béns  com vehicles,  arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de 
mitjans de difusió.

4.
L

Quan sigui dut a terme per particulars, escampar i llençar tota classe de fullets o papers 
de publicitat  comercial o qualsevol  material similar  en la via pública i  en els espais 
públics.

5. G
Quan sigui dut a terme per empresaris o empreses, escampar i llençar tota classe de fullets o 
papers de publicitat  comercial  o qualsevol  material  similar  en la  via  pública i  en els espais 
públics.

6. L
Esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes similars.

7. L
Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles.

8.
G

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

9. G

Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafisme amb qualsevol 
matèria (tinta, pintura,  matèria orgànica o similar) o bé rallant  la superfície,  sobre qualsevol 
element  de  l’espai  públic,  així  com  a  l’interior  i  exterior  d’equipaments,  infraestructures  o 
elements d’un servei públic i instal·lacions en general, transport públic,  mobiliari urbà, arbres, 
jardins i vies públiques en general.

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

11 G

Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o violència per 
raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal 
o social a les activitats lúdiques, culturals o esportives i l’alteració de l’ordre.

12 L

Utilitzar  telèfons  mòbils  o  altres  enginys  que  emetin  senyals  acústics  de  forma  reiterada, 
pertorbant el normal desenvolupament de la celebració d’actes que requereixin silenci o una 
atenció especial.

13 G

No efectuar, la persona responsable de la concessió de l’autorització per a la col·locació o la 
distribució dels elements publicitaris, la neteja dels espais de la via pública que es puguin haver 
embrutat i/o no retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que s’hagin 
utilitzat i els accessoris corresponents.
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Article 15. Actituds vandàliques. Deteriorament de l’espai urbà.

ART. 15

1. G. Malmetre els bancs, els seients, els gronxadors i altres elements del mobiliari urbà de la via 
Pública.

2. G. No avisar als agents de l’autoritat els organitzadors d’actes públics quan durant la celebració 
d’aquests actes es realitzin 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.

3. MG. Realitzar 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.

Article 16. Neteja i salubritat

ART. 16

1. L

A la via pública, dependències municipals i transport públic, orinar, defecar, escopir; o fer altres 
accions de manca d’higiene com per exemple llençar papers o abandonar residus sòlids de petit 
volum en indrets  no  específicament  autoritzats  per  l’Ajuntament  o  fora  dels  contenidors  de 
recollida de residus.

2. L
Abandonar residus de qualsevol mena a la porta d’accés o immediacions de la deixalleria quan 
aquesta roman tancada.

3. G
Llençar, abandonar o abocar residus sòlids de gran volum (andròmines, mobles, trastos vells, 
etc) en qualsevol lloc, solars i vies públiques; així com fer-ho en els llocs especialment habilitats 
per l’Ajuntament fora dels dies designats a l’efecte.

4. L

Llençar, abandonar o abocar residus líquids en qualsevol dependència municipal, solars, vies 
públiques i transports públics.
Els abocaments a la xarxa de sanejament no autoritzats expressament es sancionaran d’acord 
amb el règim d’infraccions, procediment i  sancions que s’estableixen en el Decret  Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya o en la norma sectorial que en el futur la pugui substituir o modificar.

5. G
Deixar els envasos i embalatges de procedència comercial (caixes de cartró, fusta i similars) i 
els residus voluminosos fora dels horaris i llocs establerts per l’Ajuntament.

6. L
Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc assignat pels serveis tècnics corresponents i
utilitzar-los per a ús privat.

Article 17. Parcs i jardins

ART. 
17 1. L

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

2.
L

Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar el recinte de qualsevol altre manera. Llençar als 
escocells o en les proximitats dels arbres escombraries, runes i residus, inclosos líquids de qualsevol 
mena, malgrat que no es considerin perjudicials.

3. G
No respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena al municipi o les instal·lacions complementàries dels 
parcs i  jardins públics,  com ara;  estàtues,  reixats,  proteccions,  fanals pilars,  tanques i  altres elements 
destinats al seu embelliment o utilitat, així com realitzar qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o
embrutar.

4. L
Fer servir els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públics persones que no 
compleixin les condicions i els requisits d’ús.

5. L Enfilar-se als arbres, jugar o fer activitats prohibides per l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors
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instal·lats amb aquesta finalitat en zones d’espais verds destinats al lleure.

6. L Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les flors.

7. G
Collir, arrencar i esporgar flors i plantes o fruits. Sacsejar els arbres, trencar-ne branques i fulles, gravar o 
raspar la seva escorça així com clavar qualsevol element sobre d’ells o lligar als mateixos gronxadors, 
filferros, cables, cartells, motocicletes, bicicletes, etc.

8. MG. Arrencar o talar arbres

Article 18. Fogueres i pirotècnia

ART. 18

1. G Encendre fogueres o mantenir un foc viu a la via pública sense l’autorització municipal.

2. G Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants.

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

4. G Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis.

5. MG
Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminants o materials que puguin explotar.

6. MG Llançar o dirigir petards contra les persones de manera que signifiqui un risc per a la seva 
integritat.

7. G
Llançar o dirigir petards contra els béns de manera que hi hagi risc de deteriorar-los, i també 
col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats.

8. MG Llançar coets des d’una distància inferior als 500 metres de zones urbanes amb concentració 
d’arbres que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió.

9. MG
Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la vora 
dels establiments d’expedició o emmagatzematge.

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

11. MG No respectar les distancies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.

Article 19. Sistema de captació d’imatges

ART. 19 G
Captar imatges de forma que no s’ajustin als termes establerts per la legislació sobre protecció del dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili.

Article 20. Juguesques
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ART. 20

1. G Oferir juguesques que impliquin apostes de diners o béns a l’espai públic. (Especifiqueu-les.)

2. MG
Oferir juguesques que comportin apostes de diners o béns amb un risc de pèrdua considerable 
a l’espai públic (triler). (Especifiqueu l’aposta en joc.)

Article 21. Jocs

ART. 21

1. L
Practicar jocs i/o competicions esportives massives i espontànies a l’espai públic que causin 
molèsties als veïns o altres usuaris de l’espai públic. (Especifiqueu-los.)

2. G
Practicar jocs a l’espai públic que comportin un risc rellevant per a les persones o integritat dels 
béns (circulació  temerària  amb patins,  monopatins,  bicicletes  o similars  per  voreres  o llocs 
destinats a vianants). (Especifiqueu-los.)

3. G
Utilitzar  elements  o  instal·lacions  arquitectònics  o  del  mobiliari  urbà  per  a  la  pràctica  del 
monopatí, patins, bicicletes o similars, quan es posin en perill de deteriorament (Especifiqueu- 
ho.)

Article 22. Suport a les persones afectades per actes contraris a la convivència

ART. 22

1. L
Desenvolupar una conducta de forma organitzada i/o coactiva emparant-se en una falsa 
situació de risc d’exclusió social que impedeixi el trànsit lliure dels ciutadans i les ciutadanes. 
(Especifiqueu-la.)

2. G
Persistir en actituds que per la seva organització, insistència o agressivitat, impedeixen el trànsit 
lliure dels ciutadans i de les ciutadanes pels espais públics, obstrueixin el trànsit rodat o posen 
en perill la seguretat de les persones . (Especifiqueu-ho.)

3. L
Persistir en l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es troben en l’interior 
de vehicles (oferiment de mocadors, premsa, etc.).

4. MG

Realitzar conductes, directament o indirectament amb menors o persones amb discapacitats, 
que  per  la  seva  organització,  insistència  o  agressivitat,  representen  actituds  coactives  o 
d’assajament, o obstaculitzen i impedeixen de manera intencionada el trànsit lliure dels 
ciutadans i ciutadanes pels espais públics.

5. G
Persistir en la realització d’activitats que es desenvolupen a les calçades, als semàfors o envaint 
espais de trànsit rodat. (Especifiqueu-ho.)

Article 23. Oferiment i demanda de serveis sexuals a la via pública

ART. 23 1. L Contractar serveis sexuals retribuïts en espais públics.

2. L
Persistir en l’actitud d’oferir directa o indirecta, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.. 
(Especifiqueu-ho)

3. G
Contractar serveis sexuals retribuïts en espais públics concorreguts o propers a centres 
escolars i parcs infantils.
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4. G Practicar serveis sexuals retribuïts en espais públics.

5. MG
Practicar serveis sexuals retribuïts en espais públics o concorreguts o propers a centres 
escolars
i parcs infantils.

Article 24.  Realització d’activitats econòmiques i  prestació de serveis sense títol  administratiu 
habilitant a l’espai públic

ART. 24

1. G Fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai públic (Especifiqueu-ho.)

2. L
Col·laborar a l’espai públic amb qui faci activitats o presti serveis no autoritzats a l’espai públic 
(vigilar, alertar presència dels agents de l’autoritat).

3. L Fer demanda, ús o consum a l’espai públic d’activitats o serveis no autoritzats 
(Especifiqueu-ho.)

Article 25. Ús impropi de l’espai públic

ART. 25

1. L
Fer ús impropi dels espais públics i els seus elements de manera que n’impedeixi la utilització o 
el gaudi a la resta d’usuaris. (Especifiqueu-ho.)

2. L
Acampar a les vies i als espais públics (instal·lació estable o en tendes de campanya. 
(Especifiqueu-ho.)

3. L
Acampar a les vies i als espais públics en vehicles estacionats (autocaravanes, caravanes o 
qualsevol altre tipus de vehicle).

4. L Dormir als espais públics.

5. L
Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 
(Especifiqueu-ho.)

6. L Rentar-se o banyar-se a les fonts, els estanys o similars.

7. L
Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars, així com estendre-les en llocs no 
habilitats a aquest efecte.

8. L Utilitzar el safareig sense autorització municipal prèvia.

9. MG
Llençar qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi als estanys i a les fonts 
públiques

10. L

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

11. L
Estendre o esbandir la roba o la pols de catifes o qualsevol altre peça, de tal forma que l’aigua o 
la pols caiguin directament a la via pública molestant el trànsit dels vianants

12. L
Regar les plantes de tal manera que l’aigua caigui directament a la via pública molestant el 
trànsit dels vianants i sempre que es realitzi entre les 8,00 i les 22,00 hores
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Article 26. Ús comú especial de l’espai públic

ART. 26

1. L Fer una actuació musical sense llicència en espais públics d’amplada inferior a 7 metres.

2. L Fer una actuació musical que dificulti el trànsit o impedeixi l’ús normal de la via pública.

3. L Fer una actuació musical fora de l’horari autoritzat (de 10.00 a 22.00 h).

4. L Fer una actuació musical amb durada superior a l’autoritzada (màxim 30 minuts).

5. G
Fer una actuació musical que superi el temps total de 2 hores en un dia, en un mateix lloc. 
(Especifiqueu-ho)

6. G
Fer  una  actuació  musical  davant  de  centres  educatius,  hospitals,  ambulatoris,  clíniques  o 
residències  assistides,  terrasses  o  vetlladors,  llevat  d’autorització  administrativa  expressa. 
(Especifiqueu-ho.)

7. G
Realitzar activitats específiques als espais públics sense autorització municipal o sense comptar 
amb la preceptiva llicència en aquells supòsits que sigui necessària.

8. G
No complir,  les  persones organitzadores de les celebracions,  les condicions establertes per 
l’Administració municipal, i/o no adoptar les mesures adients per vetllar per la seguretat de les 
persones i pel bon ús del recinte i dels elements i béns públics que hi hagi instal·lats.

9. G
No mantenir, les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels béns 
de domini públic, en les condicions degudes de neteja tant les instal·lacions pròpies com l’espai 
urbà sotmès a la seva influència.

Article 27. Consum d’alcohol i tabac

ART. 27 1. G
Fer promoció pública de totes les substàncies que puguin generar dependència i siguin nocives 
per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com, en general, totes aquelles activitats de 
publicitat o promoció que incompleixin les exigències legals.

2. G
Expedir begudes alcohòliques mitjançant màquines automàtiques fora de llocs tancats i/o sense 
control de les persones responsables.

3. L
Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.

4. G

Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius i fer ostentació pública 
de l’embriaguesa o la intoxicació.
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5. G
Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius quan, per la morfologia i 
el caràcter del lloc, el consum es faci en grup o convidi a l’aglomeració de persones.

6. G

Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut, creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius quan, com a resultat de 
l’acció  del  consum,  es  deteriori  la  convivència  i  la  tranquil·litat  de  l’entorn  o  es  provoquin 
situacions d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i els seus elements configuratius.

7. G

Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut,  creïn  dependència  o  produeixin  efectes  euforitzants  o  depressius,  quan  el  consum 
s’exterioritzi  en forma denigrant per als vianants o per a la resta de persones usuàries dels 
espais públics.

8. MG

Consumir  en  zones  i  espais  públics  begudes,  substàncies  o  productes  industrials 
presumiblement inhalables, de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la 
salut,  creïn  dependència  o  produeixin  efectes  euforitzants  o  depressius  quan  els  llocs  es 
caracteritzin per l’afluència o presència d’infants i adolescents, especialment els parcs infantils i 
els centres escolars i el seu entorn fins a 200 metres.

9. G
Consumir o subministrar begudes alcohòliques en les instal·lacions esportives de titularitat 
municipal, llevat autorització administrativa expressa.

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

11. G
Vendre o dispensar begudes alcohòliques a menors de 18 anys, i el consum d’aquestes per part 
dels menors

12. G
Vendre, dispensar o consumir begudes alcohòliques a la via i als espais públics, especialment 
en parcs i jardins, llevat d’autorització municipal expressa.

13. MG
Vendre, dispensar o consumir begudes alcohòliques als centres sanitaris, educatius, locals i 
centres per a infants i joves, inclosos els d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin 
públics o privats.

14. G
No complir, els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques, les normes relatives a 
la venda, segons la persona destinatària o compradora i el tipus de beguda.

15. MG
No tenir cura d’evitar, les persones que regentin els establiments públics on es venguin begudes 
alcohòliques, en la mesura de les seves possibilitats, l’embriaguesa de la seva clientela o el 
compliment escrupolós de les normes referents a menors.

-------------------------------------
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El respecte a la convivència i el civisme, convertit en dret, ha de ser
promogut i protegit per les autoritats públiques en general i, de manera particular, per 
les que actuen en els àmbits què, com el de les corporacions locals, es situen més a 
prop dels ciutadans i de les ciutadanes. El respecte individual, col·lectiu i institucional 
dels drets i llibertats dels ciutadans i de les ciutadanes, constitueixen una garantia de 
la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials.
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Cal concebre el  civisme com a cultura pública de convivència que determina una 
manera de viure a la vila. La participació activa de la societat, el dinamisme social i la 
implicació  en  un conjunt  de comportaments,  possibilita  el  desenvolupament  d’uns 
costums, maneres, capacitats i valors de convivència cívica.

En aquest sentit, l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d’Abrera, 
respon a les demandes ciutadanes exposades i  neix en defensa dels drets de la 
comunitat.

Constitueix  doncs  un  necessari  instrument  normatiu  que  reguli  aquell  conjunt  de 
conductes que siguin contràries a la convivència ciutadana i el civisme a la nostre vila i 
que per tant siguin mereixedores d’un reprotxe administratiu sancionador.

No  obstant,  i  així  es  preveu  en  la  nostre  Ordenança,  l’Administració  pública  no 
únicament ha de desenvolupar una tasca reparadora/sancionadora si no que també 
ha de desplegar una tasca preventiva/formativa i de reeducació.

El  caràcter  exemplificant  de  la  sanció  per  a  aquelles  conductes  que  conculquen 
l’exercici  dels  drets  i  que atempten contra  els  béns dels  altres,  es reserva  per  a 
aquelles conductes més transgressores.

En canvi, l’apartat 1, paràgraf primer de l’article 42 de l’Ordenança estableix 
la  possibilitat  que  les  infraccions  llur  comissió  hagi  estat  reconeguda 
prèviament  per  l’infractor,  “poden  tenir  com  a  mesura  alternativa  o  
substitutòria  de  la  multa,  la  participació  en  activitats  formatives  i  de  
reeducació en els valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat  
laboral, la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor  
de la comunitat”; si bé aquesta possibilitat, d’acord amb l’apartat 2 del mateix 
article,  restarà  exclosa  pels  supòsits  d’infraccions  tipificades  com a molt 
greus o quan el  mateix  infractor s’hagi  acollit  a  aquesta mesura dins del 
període dels últims dos anys o en els casos de reincidència en la comissió 
de la mateixa infracció o en els supòsits que els infractors mantinguin una 
actitud d’obstrucció a la tramitació de l’expedient.

Aquesta regla general d’habilitar mesures alternatives o substitutòries a la multa quan 
ens trobem davant d’infraccions tipificades com a lleus o greus i no en el cas que la 
tipificació sigui considerada molt greu, es veu condicionada per una excepció prevista 
a la pròpia Ordenança.

En efecte, el paràgraf segon de l’apartat primer de l’article 42 preveu que: 
“Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries s’han de promoure  
quan els autors de les infraccions siguin menors d’edat. En aquest sentit, a  
les  infraccions comeses per  aquells  menors  que no superin  els  18  anys  
d’edat,  se’ls  aplicarà,  de  forma  substitutòria,  les  mesures  formatives  i  
reeducatives previstes a tal efecte sempre i quan mostrin la seva conformitat  
en aquest sentit i, per aquest ordre, els pares, tutors, acollidors o guardadors  
legals o de fet d’aquests menors.”
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Resulta  clara  doncs l’aposta  que l’Ordenança realitza  per  la  tasca  formativa  i  de 
reeducació, així com preventiva, en el cas dels menors d’edat al determinar-los com a 
subjectes especialment susceptibles d’escometre aquesta tasca educativa i formativa.

També preveu la pròpia Ordenança en l’apartat 3 del seu article 42 aquells principis i 
requisits  als  que  haurà  d’ajustar-se  la  mesura  alternativa  per  tal  d’assolir  el  seu 
caràcter plenament educatiu i d’aquesta forma afavorir el seu èxit:

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

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

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

c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.

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

e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat duta 
a terme és útil i necessària per a la comunitat o per si mateixa.

f) Aplicar la mesura correctora al més aviat possible.

g) Concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o extensió).”

L’apartat  7  d’aquest  mateix  article  42  preveu  que  l’’organització  del  sistema  de 
prestació  alternativa  s’haurà  de  regular  mitjançant  un  reglament  que  desenvolupi 
l’ordenança. Aquest reglament ha d’incloure un catàleg de les mesures substitutòries 
de les sancions per les infraccions a aquesta Ordenança, que haurà d’aprovar el Ple.

El  conjunt  d’aquestes  previsions  contemplades  a  l’Ordenança,  constitueixen  el 
fonament jurídic que habilita i justifica el present Reglament que, com no podia ser 
d’un altre forma, estableix una regulació inspirada en els principis definits a l’exposició 
de motius i a l’articulat de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana 
d’Abrera.

CAPÍTOL I. OBJECTE I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA

Article 1. Objecte i règim jurídic

1. Aquest  reglament  té  com  a  objecte  l’organització  del  sistema  de 
prestacions substitutòries i de mesures alternatives a les sancions previstes 
per  les  infraccions  tipificades  per  l’Ordenança  municipal  de  civisme  i 
convivència ciutadana d’Abrera.
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2. El  reglament  està  subjecte  a  les  legislacions  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de règim 
local, vigents en cada moment, de forma que la seva interpretació i aplicació 
s’ha de fer d’acord amb aquestes. Així mateix i a aquests mateixos efectes, 
els principis i els preceptes que integren i formen part d’aquestes legislacions 
s’aplicaran  per  a  resoldre  els  dubtes  i  llacunes  que  pugui  plantejar  la 
disposició administrativa general present.

Article 2. Entitats col·laboradores i principis d’actuació

1. Són  entitats  col·laboradores  els  organismes  autònoms  de  l’Ajuntament 
d’Abrera i altres ens de dret públic que en depenguin d’aquest o de qualsevol 
altre  administració  pública;  i  també  les  organitzacions  i  entitats  no 
governamentals  sense  ànim  de  lucre  que  s’adhereixin  al  sistema  de 
prestacions substitutòries i mesures alternatives.

2. Aquests ens i entitats han de vetllar en tot moment perquè les activitats es 
duguin a terme amb respecte a la dignitat de les persones i d’acord amb els 
principis  i  les  línies  generals  definits  a  l’exposició  de  motius  i  a  la  part 
dispositiva  del  text  articulat  de  l’Ordenança  municipal  de  civisme  i 
convivència ciutadana.

Article 3. Adhesió

Les organitzacions públiques o privades que vulguin adherir-se al sistema de prestació 
de prestacions substitutòries i de mesures alternatives treballaran conjuntament amb 
l’Ajuntament d’Abrera la proposta de col·laboració amb allò que es vulgui afegir al 
Catàleg  de  prestacions  substitutòries  i  mesures  alternatives  i  el  compromís  serà 
incorporat al conveni general de l’entitat  amb les dades relatives a la seva personalitat 
i d’altres com:

a) Descripció del programa al qual s’adscriu el participant, amb identificació 
de les activitats, localització, horaris, etc.

b) Personal responsable i de contacte amb l’organització.

c) Pautes de control d’assistència i dedicació del participant.

Article 4. Obligacions de les entitats col·laboradores

Les entitats col·laboradores assumeixen les obligacions següents:

a) Vetllar  pel  compliment  efectiu  de  la  prestació  en  les  condicions  que 
s’estableixi  conjuntament  amb l’Ajuntament  i  en  els  programes de treball  
individualitzat,  vetllant  en  tot  moment  pel  compliment  dels  principis  de 
dignitat i valor instructor de les activitats assignades.

b) No suspendre el procés de realització de les prestacions substitutòries i  
les mesures alternatives assignades durant el període d’activitat.
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c) Comunicar a l’Ajuntament d’Abrera la decisió de deixar sense efecte la 
seva adhesió al sistema amb una antelació de, com a mínim, dos mesos. En 
aquest  supòsit,  procuraran  que  la  realització  de  les  prestacions  en  curs 
finalitzin  amb anterioritat  a  la  data en que es deixi  sense efecte  la  seva 
adhesió.

d) Lliurar  a  l’Ajuntament  d’Abrera  la  informació  necessària  per  mantenir 
actualitzades  les  dades  contingudes  al  catàleg  de  les  prestacions 
substitutòries o mesures alternatives a les sancions per a les infraccions a 
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

e) Complir  el  criteri  d’assignació  d’activitats  en  funció  de  les  capacitats 
físiques i formatives de la persona.

f) Informar  a  la  major  brevetat  possible  de  qualsevol  incidència  que  es 
produeixi durant la realització de la prestació.

Article 5. Registre d’entitats col·laboradores

L’Ajuntament d’Abrera mantindrà actualitzat un registre d’entitats col·laboradores del 
sistema  de  realització  de  les  prestacions  substitutòries  i  les  mesures  alternatives 
assignades a les sancions previstes per les infraccions tipificades per l’Ordenança 
municipal de civisme i convivència ciutadana.

Article 6. Programes de treball

1. L’Ajuntament  d’Abrera  mitjançant  la  Comissió  Cívica  ha  de  validar  els 
programes de treball  vigilant  que  s’ajustin  a  l’esperit  i  a  les  finalitats  del 
sistema  de  prestació,  les  ha  de  traduir  en  propostes  de  treball 
individualitzades incloses en el  catàleg  de les  prestacions substitutòries  i 
mesures alternatives a les sancions.

2. L’assignació  dels  infractors  de  l’Ordenança  de  civisme  i  convivència 
ciutadana  a  les  activitats  que  prestin  les  entitats  col·laboradores  es 
determinarà en funció dels criteris següents:

a) La infracció comesa,  de manera que l’activitat  tingui  la vinculació més 
directa possible.

b) La  capacitat  formativa  i  física  de  la  persona,  per  tal  d’assegurar  que 
l’activitat es desenvolupa de manera adequada.

Article 7. Assegurança de responsabilitat civil

Els riscos en què puguin incórrer els infractors durant el temps que desenvolupin la 
prestació  substitutòria  o  la  mesura  alternativa,  concretament  les  contingències 
d’accidents i les possibles responsabilitats civils que
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puguin  derivar-se  de  la  seva  actuació  davant  terceres  persones,  seran  coberts 
mitjançant les pòlisses que té contractades l’Ajuntament d’Abrera.

Article 8. Deure de compliment

L’entitat col·laboradora i en el seu nom les persones identificades en el conveni de 
col·laboració com a responsables o, si s’escau, com a persones de contacte han de 
respondre pels compromisos assumits davant l’Administració municipal, especialment 
del  deure  de vigilància  i  del  manteniment  de les  condicions  i  característiques de 
l’activitat o prestació ofertes.

En aquest sentit, aquestes entitats o les persones que actuïn en el seu nom, venen 
obligades  a  facilitar  la  informació  que  el  departament  municipal  competent  els 
requereixi a fi i efecte de tutelar l’estricte compliment de la prestació concertada.

Article 9. Obligacions de l’infractor que s’acull al sistema

L’infractor que s’acull al sistema està obligat al compliment dels serveis corresponents 
a la prestació alternativa en les condicions i pel temps establert a la proposta municipal 
regulada als articles 11 i 12 d’aquest reglament. L’incompliment comportarà l’informe 
desfavorable  previst  a  l’article  12.6  d’aquest  reglament  i  tindrà  les  conseqüències 
previstes en aquest reglament i en la pròpia Ordenança municipal.

Article 10. Catàleg

L’Ajuntament aprovarà el catàleg de les mesures alternatives o substitutòries de les 
sancions  per  a  les  infraccions  a  l’Ordenança  municipal  de  civisme  i  convivència 
ciutadana. La Comissió Cívica o en el seu defecte el servei municipal de mediació 
organitzarà  el  catàleg  de  prestacions  substitutòries  i  mesures  alternatives  amb la 
finalitat de gestionar la disponibilitat de places de beneficiaris del sistema i determinarà 
les mesures del catàleg i la durada dels treballs que es proposaran a l’infractor.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT

Article  11.  Principis  del  sistema  de  prestacions  substitutòries  o 
alternatives

1. D’acord  amb allò  establert  a  l’apartat  2  de  l’article  38  de l’Ordenança 
municipal  de  civisme  i  convivència  ciutadana,  en  incoar  l’expedient 
sancionador i previ informe de la Unitat de Gestió d’Expedients, s’ha de fer  
constar la possibilitat o impossibilitat d’acollir-se al sistema de prestacions 
substitutòries o alternatives en els supòsits previstos en aquesta ordenança.

Si la resolució d’incoació preveu la possibilitat de l’expedientat d’acollir-se al sistema 
de prestacions substitutòries o alternatives, dins del termini de deu
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dies des de la notificació d’aquesta resolució, o de cinc dies des d’aquesta notificació 
en el supòsit de procediment simplificat, l’interessat haurà de presentar la sol·licitud 
mitjançant el model d’instància previst a l’efecte.

2. Dins del mateix termini, l’interessat podrà presentar al·legacions contra la 
notificació de la impossibilitat  d’acolliment a aquestes mesures, posant de 
manifest  la  discrepància  o  error  en  el  que  consideri  que  hagi  incorregut 
l’Informe de la Unitat de Gestió d’Expedients.

En el supòsit que aquestes al·legacions fossin estimades, l’interessat disposarà de 
cinc dies per presentar la seva sol·licitud d’acolliment a les prestacions substitutòries o 
alternatives, comptadors des de la notificació de l’acord d’Instrucció estimatori.

3. En qualsevol  cas,  si  la  sol·licitud  no s’ajusta  als  requisits  establerts  a 
l’Ordenança de civisme i  convivència  ciutadana i  a  aquest  reglament,  es 
continuarà el procediment sancionador amb el següent tràmit que inclourà la 
desestimació d’aquesta sol·licitud.

Article  12.  Procediment  de  la  proposta  de  prestació  substitutòria  o  mesura 
alternativa

La proposta de la prestació substitutòria o mesura alternativa s’ha d’ajustar al següent 
procediment:

1.- Una vegada rebuda la sol·licitud en els termes establerts en l’article 11, l’Instructor 
de  l’expedient  sancionador  donarà  trasllat  de  la  mateixa  a  la  Comissió  Cívica 
mitjançant el Servei de Mediació.

2.- La Comissió Cívica, previ informe del Servei de Mediació, determinarà el tipus de 
prestació  o  mesura  formativa/reeducativa  a  realitzar,  en  funció  del  Catàleg  de 
prestacions, la infracció comesa i la disponibilitat de places existents. Si ho considera 
necessari,  abans  de  emetre  la  seva  decisió,  realitzarà  una  entrevista  personal  a 
l’expedientat. Així mateix, determinarà la durada de la prestació o mesura en funció de 
la sanció prevista i d’acord amb el següent barem:

a) En el cas de les infraccions lleus, la durada màxima serà de deu hores.

b) En el cas de les infraccions greus, la durada màxima serà de trenta hores.

c) En  el  cas  de  les  infraccions  molt  greus,  la  durada  màxima  serà  de 
cinquanta hores pels menors d’edat i de quaranta hores pels majors d’edat.

3.- La Comissió Cívica notificarà la seva decisió a l’expedientat de conformitat amb el 
que preveu l’article 40 de la Llei 39/2015 i en la forma prevista en els següents articles 
del mateix cos legal.

4.- Dins del termini de 10 dies posteriors a la recepció de la notificació a la que es 
refereix l’apartat anterior, l’expedientat haurà de comunicar per escrit
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a la Comissió Cívica la seva acceptació i el seu compromís a complir amb la prestació 
o mesura proposada per aquesta Comissió, amb adequació als terminis i condicions 
establertes.

En  el  supòsit  que  l’expedientat  no  realitzés  aquesta  comunicació  en  el  termini 
establert, s’entendrà que renuncia a la possibilitat d’acollir-se a la prestació o mesura 
alternativa  o  substitutòria  sol·licitada.  La  Comissió  Cívica  procedirà  a  comunicar 
aquesta circumstància a l’instructor de l’expedient dins dels cinc dies següents i aquest 
prosseguirà amb la tramitació de l’expedient sancionador en els termes previstos a 
l’Ordenança, sense que l’expedientat pugui tornar a presentar cap nova sol·licitud.

En aquest cas serà d’aplicació allò previst a l’article 42.1 de l’Ordenança.

5.- En el cas dels infractors majors d’edat, autors de faltes molt greus, una vegada hagi 
realitzat la comunicació precedent, la Comissió Cívica notificarà aquesta circumstància 
a l’instructor de l’expedient per tal que prossegueixi la tramitació de l’expedient als 
efectes de determinar l’import de la sanció que finalment se l’acabi imposant, amb la 
reducció del  50% de la que es beneficiarà sempre i  quan hagi acomplert  amb la 
prestació o mesura proposada.

6.- Una vegada l’expedientat hagi acomplert amb la prestació o mesura proposada, la 
Comissió Cívica remetrà informe favorable a l’instructor de l’expedient en el termini 
dels quinze dies posteriors a la finalització. L’Instructor incorporarà aquest informe a 
l’expedient  i  procedirà  a  decretar  la  finalització  i  arxiu  d’aquest,  notificant-lo  a 
l’expedientat, a excepció del supòsit al que es fa referència en l’apartat anterior, que 
finalitzarà amb la imposició de la sanció corresponent.

7-  La  Comissió  Cívica  també haurà  de procedir  a realitzar  l’oportú  informe en el 
supòsit  que l’expedientat  no compleixi  satisfactòriament,  en tot  o en part,  amb la 
prestació o mesura a la que prèviament s’hagués acollit.

En aquest cas, la Comissió notificarà aquest informe a l’instructor de l’expedient dins 
del termini dels cinc dies següents a la data de finalització prevista d’aquesta prestació 
o mesura.

L’instructor  incorporarà  aquest  informe  a  l’expedient  i  prosseguirà  amb  la  seva 
tramitació en els termes previstos a l’Ordenança, sense que l’expedientat pugui tornar 
a presentar cap nova sol·licitud.

En aquest supòsit serà d’aplicació allò previst a l’article 42.1 de l’Ordenança.

Article 13. Integrants de la Comissió Cívica

La coordinació, gestió i seguiment de tot el sistema de prestació substitutòria, la durà a 
terme una Comissió Cívica formada pel Cap de Departament d’Urbanisme, Territori i 
Medi Ambient, pel Cap de Departament
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de Serveis Socials, pel tècnic o tècnica de Joventut i per un tècnic del servei municipal 
de mediació. El  Cap de Departament  d’Urbanisme,  Territori  i  Medi  Ambient  podrà 
delegar a la seva vegada en un tècnic del seu Departament. El Cap de Departament 
de Serveis Socials podrà delegar a la seva vegada en un tècnic de Serveis Socials.

La Comissió Cívica a part del informes valoratius en cada cas, elaborarà un informe 
trimestral  que  farà  arribar  a  la  primera  comissió  informativa  de  l’àrea  de  Serveis 
Socials.

DISPOSICIÓ ADICIONAL

Els  annexos  incorporats  al  Reglament  de  prestacions  substitutòries  i  mesures 
alternatives tenen caràcter normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta  derogat  el  Protocol  de  substitució  de  sancions  pecuniàries  per  treballs  en 
benefici de la comunitat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local d’Abrera de 
data 3 de febrer de 2010.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat definitivament, es 
publiqui aquesta aprovació i el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin 
transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a l’Administració General de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.

Abrera,             de                        de 2017

L’Alcalde

Annex I. Catàleg de prestacions substitutòries i mesures alternatives

TIPOLOGIA DE 
MESURA

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITATS

ÀREA/ DEPARTAMENT 
DE REFERÈNCIA

 Tallers de mediació
 Entrevistes 

d’orientació i
SERVEI DE MEDIACIÓ 

CIUTADANA
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creixement personal
(menors)

 Formació a la 
ciutadania sobre 
l’OMCCC

 Acompanyament i 
orientació durant la 
realització de les 
tasques.

 Suport per a 
treballar aquelles 
dificultat personals 
que apareguin 
durant el procés.

SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS

FORMATIVA / 
ACOMPANYAMENT 
PROFESSIONAL

 Oferir un 
assessorament 
formatiu i/o laboral 
personalitzat a 
nivell individual i 
familiar que més 
s’adequa al/la jove
(menors)

PROJECTE TRANSICIÓ 
ESCOLA TREBALL 

(PROMOCIÓ 
ECONÒMICA/JOVENTUT)

 Sessions de 
seguiment, suport 
i/o orientació 
personal i/o familiar
.

CABALBAIX (Pla
supramunicipal sobre 

drogues i comportaments 
de risc)

ATENCIÓ A LES 
PERSONES

 Suport a activitats 
de diversitat i 
convivència i de 
Participació 
Ciutadana

 Repartiment de 
publicitat

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

També hi ha la 
possibilitat de fer 
aquestes mateixes 
tasques en activitats de 
la resta l’àmbit 
sociocultural (joventut, 
igualtat, cooperació, 
cultura i festes)
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 Activitats de suport 
a les 
entitats/associacio 
ns socials que 
actuïn al municipi.

SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS

MANTENIMENT I 
NETEJA

 Neteja d’espais 
públics.

 Retirada de cartells 
a la via pública.

 Neteja de residus al 
medi natural.

MEDI AMBIENT

 Manteniment / 
conservació de 
mobiliari urbà 
(bancs, papereres, 
jocs infantils, etc)

 Neteja i 
manteniment 
d’espais públics 
(embornals...)

 Neteja i 
manteniment de 
zones enjardinades.

 Retirada de males 
herbes (voreres, 
zones enjardinades, 
etc)

BRIGADA MUNICIPAL

 Manteniment 
instal·lacions 
esportives: neteja 
d’espais, pintura

ESPORTS

 Tasques suport i 
manteniment 
consergeria

 Repartiment 
materials 
promocionals

 Actualització de 
cartelleres

CULTURA

 Tasques de suport 
administratiu als 
centres educatius

 Tasques de neteja i 
manteniment de les

EDUCACIÓ
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instal·lacions 
educatives

SEGURETAT CIVIL

 Seguretat 
viària: suport 
de pas de 
vianants a 
llocs 
senyalitzats, 
vigilància 
d’aparcaments 
municipals, 
suport a 
campanyes 
informatives 
de trànsit

 Repartiment 
material 
informatiu

 Protecció Civil: 
Suport tasques 
personal Protecció 
Civil

SEGURETAT 
CIUTADANA
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DIFUSSIÓ I 
COMUNICACIÓ

 Repartiment de 
fulletons, cartes, 
cartells

 Tasques de 

suport 
administratiu, de 
suport a redacció 
i de suport tècnic

Comunicació

 Repartiment de cartells 

informatius i 
campanyes de 
conscienciació de 
tinença responsable 
d’animals de 
companyia.

Sanitat i 
Consum
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Annex II. Instància sol·licitud

EXPOSICIÓ DE FETS

- Expedient sancionador núm. ...........

- Que he estat informat sobre la possibilitat de sol·licitar la prestació de mesures alternatives tal i 
com preveu l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.

- Reconec expressament la comissió del fet que se m’imputa com a infracció.

SOL·LICITUD

SOL·LICITO acollir-me al sistema de prestacions o mesures substitutives o alternatives.

DOCUMENTS APORTATS

Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
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Signatura,

Abrera, de/d’ de 20

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,  
us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del 
que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la  
presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en  
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment  
o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:  
informacio@ajuntamentabrera.cat  o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1,  
08630 Abrera.

mailto:informacio@ajuntamentabrera.cat


Annex III. Instància sol·licitud menors d’edat

EXPOSICIÓ DE FETS

- Expedient sancionador núm. ...........

- Que he estat informat sobre la possibilitat de sol·licitar la prestació de mesures alternatives tal i 
com preveu l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.

- Reconec expressament la comissió del fet que s’imputa com a infracció.

SOL·LICITUD

SOL·LICITO l’acolliment al sistema de prestacions o mesures substitutives o alternatives .

DOCUMENTS APORTATS

Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, del pare/mare, tutor, guardador o acollidor legal 
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del menor
Llibre de família, certificat del Registre Civil o document acreditatiu de la tutela, guarda o 

acolliment del menor.

Abrera, de/d’ de 201

Signatura, Signatura del menor,

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,  
us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del 
que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la  
presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en  
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment  
o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:  
informacio@ajuntamentabrera.cat  o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1,  
08630 Abrera.

mailto:informacio@ajuntamentabrera.cat


Data de signatura:

Annex IV. Compromís de prestació

En cas de ser menor d'edat, dades personals del pare/mare/tutor/guardador o acollidor legal: (camp obligatori - marqueu el que 
correspongui)
Nom:
NIF/NIE/Passaport: Telèfon:

a/e:

Mòbil:

CP:

Nom i cognoms: 

Adreça: 

Municipi:

Província: 

Telèfon:
NIF/NIE/Passaport:

DADES PERSONALS



Prestació/Mesura  a  realitzar: 

Departament/Entitat  de  Seguiment: 

Professional de referència:

Hores de prestació:
Data
inici: Data finalització:

Descripció tasques a realitzar

Observacions

Signatura del responsable de 
l'entitatSignatura del tècnic de referènciaSignatura de la persona que s'acull



Annex V. Informe seguiment

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: 

Adreça:

Municipi: CP:

Província: a/e:

Telèfon: Mòbil:

NIF/NIE/Passaport:

En cas de ser menor d'edat, dades personals del pare/mare/tutor/guardador o acollidor legal: (camp obligatori-marqueu 
el que correspongui)
Nom:
NIF/NIE/Passaport: Telèfon:

Prestació/Mesura assignada:

Departament de Seguiment:

Professional de referència:

Hores de Prestació: Data inici: Data finalització:

Informe final Prestació Substitutòria

Data:

Vist el desenvolupament de la prestació realitzada s'INFORMA :

FAVORABLEMENT 
DESFAVORABLEMENT

Observacions:

Nom, cognoms i càrrec de qui signa:



Annex VI. Model conveni entre l’Ajuntament i l’entitat col·laboradora

Proposta  de  conveni  de  col·laboració  en  el  sistema  de 
prestacions  alternatives  de  l’ordenança  de  civisme  i 
convivència  ciutadana,  entre   l’Ajuntament   d’Abrera   i 
l’entitat                                  ,

Abrera, a

PREAMBUL

L’Ajuntament d’Abrera ha aprovat definitivament en el Ple Municipal de data
                                    l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana i el 
Reglament de prestacions substitutòries i mesures alternatives en els que es preveu la 
possibilitat  que  les  persones  que  cometen  actes  incívics  es  puguin  acollir  a  la 
realització de prestacions substitutòries i mesures alternatives.

L’entitat                                                    està  interessada  en  col·laborar  amb 
l’Ajuntament en la prestació de mesures alternatives, oferint espais i activitats en les 
que els usuaris puguin dur a terme la seva prestació.

El present conveni s’emmarca en la voluntat de les parts. A tal 

efecte,

ES REUNEIXEN

D’una  banda, el senyor/a                                           ,  Alcalde/ssa  de  l’Ajuntament 
d’Abrera, amb seu corporativa a la Plaça de la Constitució 1 de la mateixa vila.

I de l’altra el senyor/a:                                                            en nom i
representació de L’ENTITAT                                                          d’Abrera.

Es reconeixen mútuament, en la representació que actuen, capacitat legal suficient 
per aquest acte.



MANIFESTEN

I. Que l’Ajuntament d’Abrera i l’entitat representada coincideixen en la 
voluntat de col·laborar en la realització del projecte esmentat.

II. Que aquesta voluntat es concreta en el compromís de les parts, dintre 
els  seus  respectius  àmbits  competencials,  de  signar  el  present 
conveni.

III. Que com a instrument bàsic d’actuació, les parts signants consideren 
com a preferent i més adequat l’execució d’un conveni que reguli els 
compromisos adquirits  sense perjudici  d’altres instruments  concrets 
que per acord de les parts es pugui consensuar.

I per això, de la seva lliure voluntat i en les representacions esmentades

ACORDEN

L’Ajuntament d’Abrera, es compromet:

PRIMER: A validar els programes de treball vigilant que s'ajustin a l'esperit i a les 
finalitats del sistema de prestació.

SEGON:  A realitzar  tota  la  gestió  relacionada  amb les  peticions  de  prestació  de 
mesures  alternatives que la  ciutadania formuli,  i  determinar les que reuneixen les 
característiques obligades.

TERCER: A assignar la mesura a realitzar per part del sol·licitant en funció de les 
entitats col·laboradores i les tasques concretes ofertes per part de l’entitat.

QUART: A facilitar tota la informació necessària de l’usuari de la prestació per tal que 
pugui dur a terme la mesura.

CINQUÈ: A garantir que els riscos en què puguin incórrer els beneficiaris durant el 
temps  que  desenvolupin  la  prestació  alternativa,  concretament  les  contingències 
d'accidents i  les possibles responsabilitats civils que puguin derivar-se  de la seva 
actuació  davant  terceres  persones,  seran  coberts  mitjançant  les  pòlisses  que  té 
contractades l'Ajuntament d’Abrera.

SISÈ: A col·laborar amb l’entitat pel bon funcionament de l’actuació.

L’ENTITAT                                                  , es compromet:

SETÈ: A facilitar una descripció del programa al qual s'adscriu el participant,  amb 
identificació de les activitats, localització, horaris, etc.
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VUITÈ: A designar una persona responsable i de contacte amb l'organització.

NOVÈ: A fer el seguiment en quant a l’assistència, absències i qualsevol incidència 
que es pugui donar i informar a l’Ajuntament.

DESÈ:  A  vetllar  pel  compliment  efectiu  de  la  prestació  en  les  condicions  que 
s'estableixi conjuntament amb l'Ajuntament i en els programes de treball individualitzat, 
vetllant en tot moment pel compliment dels principis de dignitat i valor instructor de les 
activitats de prestació de mesures alternatives educatives assignades

ONZÈ: A complir  amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a 
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i  al  Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre.

En qualsevol cas, l’entitat no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports 
que continguin dades de caràcter  personal  sense autorització expressa  de l'òrgan 
competent  de l’Ajuntament d’Abrera.  En el  cas que el  personal  vinculat  a l'entitat 
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'entitat 
els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a 
què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de la prestació o mesura 
realitzada.

DOTZÈ: No suspendre el procés de prestació de les mesures alternatives assignades 
durant el període d'activitat compromés.

TRETZÈ: A comunicar a l'Ajuntament d’Abrera la decisió de deixar sense efectes la 
seva adhesió al sistema amb una antelació de, com a mínim, dos mesos.

CATORZÈ:  A lliurar a l'Ajuntament  d’Abrera  la  informació necessària per  mantenir 
actualitzades les dades relatives a les mesures alternatives o substitutòries de les 
sancions per a les infraccions objecte d’aquesta instrucció.

QUINZÈ: A complir el criteri d'assignació d'activitats en funció de les capacitats físiques 
i formatives de la persona.

Com  a  instrument  per  a  la  realització  i  desenvolupament  d’aquest  conveni  es 
constitueix una comissió de seguiment del que formaran part els sota signants, les 
funcions de la qual són les d’execució i seguiment dels presents acords.

Les decisions de contingut o que impliquin conseqüències econòmiques, preses per 
aquesta comissió de seguiment,  no seran efectives sense l’aprovació per part  de 
cadascuna de les entitats implicades.



21

El present conveni tindrà vigència des de la seva aprovació i fins que una de les parts 
no renuncií en la forma i temps descrits en el reglament.

El present acord té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions litigioses 
que se’n derivin es sotmetran a la jurisdicció contenciosa
- administrativa.

I en prova de conformitat amb el manifestat i acordat, signen el present conveni per 
duplicat en lloc i data esmentats a l’inici.

L’Alcalde/ssa El Secretari/La Secretària

Per l’Entitat
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Annex  VII.  Informació  pública  sobre  prestacions  substitutòries  i  mesures 
alternatives a la pàgina web municipal

Prestacions substitutòries i mesures alternatives educatives en 
relació a un expedient sancionador per l'Ordenança Municipal 
de Civisme i Convivència Ciutadana

DE QUÈ ES TRACTA:

Si  us  han  denunciat  per  una  infracció  a  l'Ordenança  Municipal  de  Civisme  i 
Convivència  Ciutadana  i,  durant  el  termini  de  deu  dies  (cinc  en  el  supòsit  de 
procediment simplificat) a partir de l'endemà de la notificació de denúncia, podeu 
presentar  una  sol·licitud  d'acollir-vos  a  la  prestació  substitutòria  educativa  del 
catàleg de mesures alternatives,  i  optar per la possibilitat  de substituir  la sanció 
econòmica proposada, per la prestació de serveis alternatius en benefici de finalitats 
públiques o socials, i sempre que es compleixen els requisits que determina l'article 
42 de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana, del qual resten 
excloses:

a) Les infraccions molt greus, excepció feta que l’infractor sigui menor de 18 
anys.

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

c) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els dos anys 
anteriors.

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

El  pagament  voluntari  implica  la  finalització  del  procediment,  sense  perjudici  de 
poder interposar els recursos corresponents.

COM HO SOL·LICITO I QUINS REQUISITS HAIG DE TENIR:

Si sou denunciats majors d’edat, ho podeu sol·licitar directament amb les vostres 
dades o per mitjà d’un representant amb les seves dades i les dades del denunciat. 
En el  supòsit  que el  denunciat  sigui  menor  d’edat,  s'hauran d'indicar  les  dades 
corresponents del denunciat, les dades del pare/mare, tutor, guardador o acollidor 
legal o de fet.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO:

L’imprès de sol·licitud que facilita l'Ajuntament,  degudament signat i  on s'han de 
consignar  les  dades  identificatives  del  denunciat  i  del  seu  pare  o  mare,  tutor, 
acollidor o guardador legal o de fet, en el cas dels menors. S’haurà de fer constar el 
número d’expedient i s’haurà d’acompanyar la documentació que s’indica en cada 
model de sol·licitud: DNI, NIE o Passaport, Llibre de família, certificat del Registre 
Civil o document acreditatiu de la tutela, guarda o acolliment del menor.



QUAN HO PUC SOL·LICITAR:

Durant els 10 dies següents a la notificació de la resolució d’incoació 
de l’expedient sancionador (cinc dies en el  supòsit  de procediments 
simplificats). Aquesta sol·licitud no comporta cap cost econòmic.

QUAN TRIGA LA TRAMITACIÓ:

Una vegada rebuda la sol.licitud, l’Instructor de l’expedient la trasllada 
a la Comissió Cívica que determinarà el tipus de prestació o mesura 
formativa/reeducativa a realitzar, la seva durada, data d’inici i data de 
finalització.

En el cas de les infraccions lleus, la durada màxima serà de deu hores. 
En el cas de les infraccions greus, la durada màxima serà de trenta 
hores. I en el cas de les infraccions molt greus, la durada màxima serà 
de cinquanta hores.

Aquesta proposta serà notificada a l’interessat  que disposarà de 10 
dies  per  comunicar  a  la  Comissió  la  seva  acceptació  i  el  seu 
compromís a complir amb la prestació o mesura proposada. La manca 
d’aquesta  comunicació  per  part  de  l’interessat  en  el  citat  termini, 
suposarà la seva renúncia.

El  període  de  realització  de  les  prestacions  o  mesures  alternatives 
coincideix amb el de la resolució de l'expedient sancionador, 6 mesos 
des de la data d'acord de la seva incoació.

QUÈ PASSA SI RENUNCIO O INCOMPLEIXO AMB LA PRESTACIÓ 
O MESURA ASSIGNADA:

Continuarà la tramitació del meu expedient sancionador i serà d’aplicació l’article
42.1 de l’Ordenança, que implica la imposició de la sanció econòmica 
en el seu grau màxim.

ON HO SOL·LICITO:

Presencialment:Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Plaça de la Constitució 1.

Horari:
Matins:  de  dilluns 
a divendres de 9 a 
14  hores  Tardes: 
dimarts i dimecres 
de  16:30  a  19 
hores



Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16:30 
a 19 hores

De forma telemàtica

A través de la seu electrònica adjuntant la instància i 
documentació  corresponent  a  través  del  link 
d’instància genèrica:

http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/info.7

DILIGÈNCIA. La present ordenança i el reglament que l'acompanya es van aprovar 
inicialment pel Ple municipal en data 25/05/2017. L'anunci d'informació pública es va 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 9/06/2017 i al Butlletí 
Oficial de la Província de data 7/06/17.
En data 21/07/2017 ha finalitzat el període d’informació pública, termini durant el que 
s’han  presentat  al·legacions  que  han  estat  desestimades  mitjançant  acord  del  Ple 
municipal de data 05/10/17 i en el qual s'ha adoptat l'acord d'aprovació definitiva.

DILIGÈNCIA. El text íntegre de la present ordenança, definitivament aprovada, ha estat 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27/10/17. Així mateix, als 
efectes previstos a l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, es 
va trametre a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya en data 11/10/17, entrant en vigor en data 06/11/17.

http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/info.7
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