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El Ple de lAjuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 25 de juny de 2008, va acordar aprovar inicialment lOrdenança municipal reguladora dels usos de les platges dArenys de Mar, acord que es va fer públic en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 163
de data 8 de juliol de 2008, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5169 de data 9 de juliol de 2008 i en el diari
El Periodico de data 3 de juliol de 2008 (pàg.
33).
Atès que durant el termini dinformació
pública no shi ha presentat cap reclamació
ni al·legació, laprovació inicial ha esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a
continuació el text íntegre de lordenança:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS USOS
DE LES PLATGES DARENYS DE MAR

concessionaris que es fan constar en els
corresponents plecs de condicions; tanmateix
és convenient que aquelles obligacions i
prohibicions establertes per garantir la protecció de linterès públic en el lliure gaudi de
les platges dintre dels usos permesos per la
Llei de costes, siguin positivitzades en una
norma general que, a la vegada, concreti
determinats aspectes de la regulació estatal i
autonòmica respecte de lús públic de la
zona de domini públic marítimoterrestre,
sense perjudici de lefectivitat de les normes
superiors.
Per tot això, amb aquesta Ordenança es
pretén fer la regulació dels usos de les platges
per exercir amb garanties les competències
pròpies de ladministració municipal,
reforçant la protecció del medi ambient respecte a la flora i fauna autòctona, emissions
sonores i neteja, com també del gaudi pacífic
i sostenible daquests espais naturals, amb
respecte en tot cas a laplicació de la normativa sectorial, estatal i autonòmica.
TÍTOL PRELIMINAR

Exposició de motius
La Llei 22/1988, de costes, i el Reglament
que la desenvolupa (RD 1471/1989, d1 de
desembre) formen la legislació general en la
majoria dels aspectes relatius a la conservació i la gestió dels usos i serveis de la franja
costanera i la zona de domini públic maritimoterrestre, i estableixen les infraccions, les
sancions i el procediment aplicable en la
matèria.
Les esmentades normes doten les administracions municipals de diverses competències
amb relació al manteniment i la gestió daquests espais naturals. Així, larticle 53 de la
Llei estableix la possibilitat que lòrgan
corresponent de lEstat atorgui als ajuntaments que ho sol·licitin lexplotació dels serveis de temporada a les platges, competència
que dacord amb el RD 1404/2007, sobre
traspàs de funcions i serveis de lAdministració de lEstat a la Generalitat de Catalunya en
matèria dordenació i gestió del litoral, ha
passat a correspondre a la Generalitat.
LAjuntament dArenys de Mar sha acollit
a aquesta norma i exerceix lexplotació indirecta dels serveis de temporada en base a
lesmentada autorització, que es renova de
forma anual amb laprovació del Pla dusos
de temporada a les platges dArenys de Mar,
el qual fixa el marc en què shan de desenvolupar aquests serveis.
A la franja costanera del nostre terme
municipal, també shi ubica el Port, dins dels
límits territorials del qual sinclouen els espigons exteriors i la platja de la Picòrdia, lexplotació de la qual també és atorgada anualment a lAjuntament dArenys de Mar per
lautoritat competent en la matèria, de lAdministració de Ports de la Generalitat de
Catalunya.
Per altra banda, la gestió municipal de les
platges, i més concretament la concessió dels
diferents serveis a les persones físiques o jurídiques que els han de prestar, comporta la
fixació de tot un seguit dobligacions per als

Competència i àmbit daplicació
Article 1.- Dacord amb allò que estableix
larticle 115 de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de costes, amb relació al domini
públic maritimoterrestre lAdministració
municipal té, entre altres, les següents competències:
- Lexplotació, si sescau, dels serveis de
temporada que puguin establir-se a les platges mitjançant la gestió directa o indirecta.
- El manteniment de les platges i llocs
públics de bany en les degudes condicions
de neteja, higiene i salubritat, com també la
vigilància del compliment de les normes i
instruccions dictades per lAdministració de
lEstat sobre salvament i seguretat de les vides
humanes.
Article 2.- El Decret 109/1995, de 24 de
març, del Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca, de regulació de la pesca marítima recreativa, disposa la inclusió en el plans
dusos de temporada de les platges elaborats
pels ajuntaments, de la regulació dels horaris
i llocs on serà permesa la pesca amb canya
des de terra.
Article 3.- Les disposicions daquesta ordenança seran aplicables amb caràcter general
a la zona de domini públic maritimoterrestre
i les zones de bany del terme municipal dArenys de Mar, enteses segons les definicions
fetes per la normativa estatal bàsica i la de
caràcter autonòmic daplicació, en el període
considerat com a temporada de bany,
comprès entre l1 dabril i el 15 de setembre.
Títol I - Normes generals dús
Article 4.- Tots els usuaris tenen lobligació dutilitzar correctament lespai públic
regulat en aquesta Ordenança, com també
les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi
hagi, dacord amb la seva naturalesa, destí i
finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret
que també tenen altres usuaris a usar-lo i
gaudir-ne. Així mateix els usuaris queden
obligats a observar una conducta respectuosa
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amb el medi ambient en general i molt especialment respecte de les espècies de flora i
fauna autòctona incloses en els plans i actuacions de les administracions públiques
adreçats a la seva protecció o reimplantació
en el medi.
Article 5.- Els usuaris tenen el dret a la
informació ambiental, en els termes que estableix la legislació vigent sectorial daplicació.
Article 6.- Es prohibeix la pesca amb
canya des de terra en tota la franja costanera
del terme municipal entre les 8.00 i les 22.00
hores, en el període comprès entre els dies
15 de maig i 15 de setembre, llevat dels concursos o activitats degudament autoritzades.
Article 7.- Resta prohibida a la sorra i dins
de laigua, durant la temporada de bany, la
realització de qualsevol activitat i joc que
pugui molestar la resta dusuaris.
Article 8.- El pla dusos haurà de recollir la
senyalització i delimitació de les zones
esportives, culturals i lúdiques permanents o
temporals. Aquesta delimitació es farà a
través del mateix mobiliari urbà de platja,
procurant minimitzar les possibles molèsties
que es puguin causar.
Article 9.- Les activitats de caràcter lúdic
realitzades per empreses o entitats privades a
les platges, han de disposar dautorització
municipal, a més de les altres que puguin ser
exigibles segons la legislació vigent.
Article 10.- Es prohibeix la utilització a les
platges pels particulars, daparells de ràdio,
televisió o reproductors de so en general,
com també de qualsevol instrument musical
o mitjà que emeti soroll si produeix molèsties
a la resta dusuaris.
En tot cas sentendrà que produeix molèsties qualsevol reproductor el nivell demissió
sonora LAeq,1del qual ultrapassi els 55
decibels, mesurats a 1 metre de la font emissora.
Article 11.- Llevat dautorització especial,
només està permès el sistema de megafonia
autoritzat per lAjuntament i utilitzat pel servei de salvament i socorrisme de les platges i
altres sistemes dinformació de les activitats a
les platges o dinterès general.
Article 12.- A les platges queda prohibida
la venda ambulant de qualsevol tipus de producte o article en general. Els agents de lautoritat podran comissar de forma cautelar els
productes a aquelles persones que realitzin la
venda prohibida, que quedaran a disposició
de linstructor de lexpedient sancionador
corresponent als efectes escaients.
Article 13.- Qualsevol activitat consistent
en la prestació de serveis com ara massatges,
tatuatges, vidència i similars a les platges,
requerirà la prèvia autorització municipal. La
manca dautorització comportarà el cessament immediat de lactivitat i la possibilitat
de comís per part dels agents de lautoritat
dels efectes o instruments utilitzats en lactivitat, en el qual cas seran posats a disposició
de linstructor de lexpedient sancionador
corresponent als efectes escaients.
Article 14.- El repartiment de qualsevol
tipus de material publicitari a les platges
requerirà una autorització especial prèvia,
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independentment dels requisits que estableix
lOrdenança reguladora de la matèria. Els
agents de lautoritat podran comissar de
forma cautelar el material publicitari en el
cas de no presentar lesmentada autorització
especial quan li sigui requerida al responsable de lactivitat.
Art. 15.- Resta prohibit rentar-se dins del
mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol
altre producte similar. També ho està utilitzar
aquests productes a les dutxes i renta-peus de
les platges.
Art. 16.- Queda totalment prohibida levacuació fisiològica al mar o a les platges.
Art. 17.- Es prohibeix dipositar a la sorra
de la platja o dins de laigua qualsevol tipus
de residus, com papers, restes de menjar,
vasos, llaunes, puntes de cigarretes, etc., com
també deixar abandonades cadires de platja,
ombrel·les, roba, sabates, etc.
LAjuntament ha de col·locar les papereres
o contenidors necessaris, distribuïts al llarg
de les platges.
Art. 18.- Es prohibeix la circulació i permanència de qualsevol tipus danimals,
incloses les muntures i els animals de tir o
càrrega, a les platges, al mar i a tota la zona
de domini públic maritimoterrestre en el
període que especifica larticle 3 daquesta
Ordenança. Respecte als animals de companyia com ara gossos i gats, serà daplicació
lOrdenança de tinença danimals.
Article 19.- Queda prohibida lestada a les
zones de les platges on sestiguin efectuant
els treballs nocturns de neteja quan simpedeixi o molesti la seva execució.
Article 20.- LAjuntament haurà de dotar
les zones de bany dels corresponents serveis
de Salvament i Socorrisme, dintre del període
que es marqui en el Pla dusos. Aquests serveis seran els responsables de la senyalització de lestat de la mar mitjançant les banderes i els procediments que preveu la normativa vigent.
Títol II - Serveis de temporada
Article 21.- Les instal·lacions de temporada que sautoritzin seran de lliure accés al
públic, llevat que per raons de policia, deconomia o altres dinterès públic, degudament
justificades, sautoritzin altres modalitats
dús.
Article 22.- Els serveis de temporada hauran de respectar a les platges una zona de
pas dun mínim de 6 metres des del bot de
laigua, on no es podrà posar cap tipus de
material o element propi del servei.
Article 23.- Els horaris dobertura i tancament de les autoritzacions consistents en
guinguetes o altres serveis de lleure com bars
o similars, no podran excedir del que estableix la normativa daplicació amb caràcter
general per als establiments que desenvolupen activitats de restauració. LAjuntament,
després de la petició prèvia de linteressat,
podrà autoritzar lallargament de lhorari en
dates concretes per motius justificats com ara
revetlles populars, festes patronals, o altres de
similars.
Article 24.- En el cas de disposar dequips

de música ambiental, els altaveus hauran
destar en tot moment orientats cap a mar, i
el nivell de pressió sonora continu equivalent
ponderat A, mesurat en un minut (LAeq,1) a
25 metres de la font emissora, no haurà dultrapassar els 45 decibels.
Article 25.- Per portar a terme qualsevol
tipus despectacle en viu en làmbit de la instal·lació, serà necessària lautorització municipal prèvia. En tot cas shauran de respectar
els límits demissió sonora que fixa larticle
anterior.
Article 26.- El titular de lautorització és
responsable de les molèsties que puguin ocasionar els seus clients pels sorolls en abandonar lestabliment. A aquest efecte, haurà de
disposar les mesures escaients per evitar-ne
la causació.
Article 27.- El titular de lautorització i tot
el personal que hi presti els seus serveis hauran de col·laborar i facilitar la labor dels
agents de lautoritat en el desenvolupament
de la seva funció dinspecció i vigilància del
compliment de les prescripcions daquesta
Ordenança i de la resta de normes estatals o
autonòmiques en general.
Títol III - Procediment sancionador, mesures
cautelars i responsabilitat
Article 28.- La classificació dels tipus dinfraccions i el procediment administratiu aplicable per sancionar les infraccions a aquesta
ordenança són els que estableix el Capítol X
de lOrdenança de policia i bon govern de
lAjuntament dArenys de Mar.
Article 29.- Pel que fa a la quantia de les
sancions de multa, dacord amb la competència atorgada als alcaldes per larticle 99
de la Llei 22/1988 de costes, seran les
següents:
- Per infraccions lleus, de 100 a 750 euros.
- Per infraccions greus, de 750,01 a 2.000
euros.
- Per infraccions molt greus, de 2.000,01 a
6.010,12 euros.
Article 30.- En el desenvolupament de la
labor dauxili, vigilància i inspecció en làmbit objecte daquesta Ordenança, els agents
de la Policia Local podran prendre les mesures cautelars immediates que considerin
oportunes, sempre que siguin proporcionades
i necessàries, per garantir la seguretat dels
usuaris de les platges i zones de bany i el
compliment de la normativa reguladora.
Article 31.- La responsabilitat per les
infraccions a allò que disposa aquesta Ordenança recaurà directament en lautor dels fets
en què consisteixi la infracció.
Article 32.- Les persones físiques o jurídiques adjudicatàries de les autoritzacions
seran responsables de les infraccions a les
obligacions que estableix el Títol II daquesta
Ordenança que puguin cometre els seus treballadors.
Article 33.- El procediment sancionador
sincoarà dofici per lautoritat competent que
tingui notícia dels fets que puguin constituir
infraccions als preceptes daquesta Ordenança, o mitjançant denúncia formulada pels
agents de lautoritat encarregats de la vigilàn-

cia. Així mateix, lautoritat competent podrà
incoar un procediment per denúncia formulada per qualsevol persona que tingui coneixement dels fets denunciats. No obstant això,
sense perjudici que els òrgans competents
puguin comprovar els fets que es refereixin,
en el casos que puguin suposar un risc per a
les persones o el medi ambient, les denúncies de caràcter anònim seran arxivades
sense que hagin defectuar-se ulteriors tràmits
referents a això.
Art. 34.- Les denúncies per infraccions a
aquesta Ordenança efectuades pels agents de
la Policia Local donaran fe, llevat de prova
que indiqui el contrari, dels fets denunciats,
sense perjudici del deure daquells daportar
tots els elements de prova que sigui possible
sobre el fet denunciat.
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de lendemà de la seva publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Contra lesmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que
considereu procedent.
Arenys de Mar, 3 de setembre de 2008.
El Secretari de lAjuntament, Angel Lozano
Pérez.
022008024513
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Dacord amb el Decret dAlcaldia de data
7 dagost de 2008 i segons el que preveu
lart. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu
comú, es notifica a les persones relacionades
a continuació, o als seus representants legals,
la resolució dun expedient on sacorda
donar-los de baixa dofici del Padró municipal dhabitants dArenys de Mar, per no complir les condicions de residència que estableix larticle 54 del R.D. 2612/1996, de 20
de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de
les entitats locals, aprovat pel R.D.
1690/1986, d11 de juliol.
NOM§
NAZARIO FARELO AGUILAR§
ELIANA NATASHA MARTÍNEZ PAREDES§
PATRICIA CRISTINA RAMOS MOREIRA§
LUKAS DALTON§
JANICE AILEEN DALTON§
HELDER DUARTE DOS SANTOS MOREIRA§
JOSEFA GILABERT SIMÓ§
CARLOS JAIME ARANA GUTIERREZ§

EXPEDIENT#
43/08#
44/08#
44/08#
44/08#
44/08#
44/08#
44/08#
44/08#

Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, els interessats o els
seus representants legals poden interposar de
forma potestativa recurs de reposició davant

