Divendres, 9 de maig de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Mar
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2014, va acordar aprovar inicialment
l'Ordenança de Civisme d'Arenys de Mar, acord que es va fer públic en el Butlletí Oficial de la província de data 7 de
març de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2014 i en el Tot Mataró i
Maresme (Núm.1617).
Atès que durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap reclamació ni al·legació, l'aprovació inicial ha
esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a continuació l'esmentada ordenança:
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Disposicions finals
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1. Objecte de l'Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones
puguin desenvolupar 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 o religioses existents a
Arenys de Mar.
2. Als efectes expressats en l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula mesures encaminades específicament al
foment i promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu
quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la
mateixa convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, si
s'escau, mesures específiques d'intervenció.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal d'Arenys de Mar.
2. L'Ordenança és d'aplicació a tots els espais públics de la vila, com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres,
les places, les avingudes, els passatges, els passeigs, els parcs i jardins i altres espais o zones verdes o forestals, els
ponts, els túnels i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, els edificis públics i els altres espais
destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions i instal·lacions, al mobiliari urbà i a
la resta de béns i elements de domini públic municipal que hi hagi situats.
3. L'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats
a un ús o a un servei públic de titularitat d'una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades d'autobusos, de ferrocarril o
d'autocar, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de naturalesa similar.
4. L'Ordenança s'aplica als espais naturals, a les platges d'Arenys de Mar i a les zones portuàries en aquells àmbits o
matèries que siguin de competència municipal d'acord amb la legislació aplicable, o en virtut d'un acord de delegació o
de conveni.
5. L'Ordenança s'aplica també als espais, a les construccions, a les instal·lacions i als béns de titularitat privada quan
s'hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la convivència i el civisme als espais,
instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan la descurança o la manca d'un adequat
manteniment d'aquells per part dels seus propietaris o propietàries o ocupants, pugui comportar igualment
conseqüències negatives per a la convivència o el civisme en els termes que preveu aquesta Ordenança.

1. L'Ordenança s'aplica a totes les persones que es trobin a la vila d'Arenys de Mar, siguin residents o no.
2. L'Ordenança és igualment aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els termes i amb les
conseqüències que preveu el seu article 71 i d'acord amb la normativa específica que li sigui d'aplicació.
CAPÍTOL SEGON: PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I CIVISME: DRETS I DEURES
GENERALS
Article 4. Principi de llibertat individual i principi de convivència comunitària
Es reconeix el dret a totes les persones de fer un ús lliure dels espais, construccions, instal·lacions, vehicles, elements i
serveis públics de la vila, i a comportar-se lliurement i ésser respectats en la seva llibertat.
Aquest dret s'exerceix dins el marc del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets igualment reconeguts a les altres
persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la convivència cívica comuna.
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Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiva
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Article 5. Deures generals de convivència i de civisme
1. La relació de conductes tipificades per aquesta Ordenança, mes enllà de suposar una llista tancat a efectes de la
determinació de les infraccions i de la imposició de les corresponents sancions, i incloure per això un marc mínim de
convivència d'obligat compliment, no poden suposar tanmateix un límit a d'altres deures de convivència i civisme
derivats de la resta de l'ordenament jurídic, dels principis generals del dret o de les normes no jurídiques d'urbanitat i
convivència. Aquests deures s'han de respectar igualment per tota persona que es trobi a la vila com a pressupòsit
bàsic de convivència a l'espai públic.
2. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials
aquelles persones que, per les seves circumstàncies de vulnerabilitat personal, social o de qualsevol altra índole, més
ho necessitin.
3. Tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la vila i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari
urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant,
en tot cas, el dret que també tenen els altres d'usar-los i de gaudir-ne en les mateixes condicions.
4. Els propietaris o ocupants d'immobles, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan
obligats a evitar que s'hi generin activitats o s'hi produeixin conductes que puguin causar molèsties innecessàries a les
altres persones.
Article 6. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança
1. Totes les persones que són a Arenys de Mar tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus
agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme a l'espai públic.
2. A efectes d'allò que estableix l'apartat anterior, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha de posar els mitjans necessaris per
tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les
autoritats municipals els fets que hagi conegut que siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme.
3. D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 1/1996 de protecció del menor, tots els ciutadans i ciutadanes tenen del
deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desemparament d'un
menor. Així mateix, tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin coneixement que un menor no està escolaritzat o no
assisteix al centre escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents més pròxims o de l'autoritat
competent, a efectes que s'adoptin les mesures pertinents.
CAPÍTOL TERCER: MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme
1. L'Ajuntament ha de dur a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin necessàries amb
l'objectiu de garantir el clima de civisme i de millorar, en conseqüència, la qualitat de vida de tothom a l'espai públic.

a) Ha de desenvolupar en general polítiques de foment de la convivència i el civisme dirigides a tothom, consistents en
la realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals; en la celebració de conferències i
taules rodones; en la convocatòria de premis i concursos literaris, periodístics o fotogràfics; i en totes les altres
iniciatives que es considerin convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la convivència i el civisme a
Arenys de Mar.
b) Ha de dur a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin necessàries, amb la intensitat i durada
oportunes i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de
garantir i fomentar la convivència i de respectar els drets dels altres i el dret de tothom a l'espai públic. Aquestes
campanyes es poden dur a terme també des de les Oficines d'Atenció al Ciutadà, i a través dels agents cívics que
reparteixin o difonguin el material o la informació corresponent en diferents punts de la vila.
c) Ha de facilitar, a través de la web municipal, les Oficines d'Atenció al Ciutadà, o qualsevol altre servei existent o que
es pugui crear, que tots els ciutadans i les ciutadanes d'Arenys de Mar i, en general, totes les persones, empadronades
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o no, que hi resideixin o hi transitin, puguin fer arribar a l'Ajuntament els suggeriments, queixes, reclamacions o peticions
que considerin oportunes per millorar el civisme i la convivència i mantenir l'espai públic en condicions adequades.
d) Cal que realitzi i impulsi mesures concretes de foment de la convivència i el civisme especialment destinades a
infants, adolescents i joves de la vila, mitjançant el desenvolupament de programes específics en els centres docents,
públics o privats, en què s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus
nivells i cicles en coordinació amb el Consell Municipal d'Educació.
e) Ha de promoure el respecte a la diversitat cultural i religiosa a fi d'evitar actituds contràries a la dignitat personal i
comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, racista, i d'actituds contràries a la igualtat de
gènere així com fomentar la integració dels nouvinguts.
f) Cal que impulsi la subscripció d'acords de col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes, culturals, socials,
empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus membres llur
col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme a la vila, així com per
donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes bàsiques.
g) Ha de promoure les campanyes i impulsar iniciatives ciutadanes destinades a la prevenció i al tractament de
l'alcoholisme i les drogodependències.
3. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s'impulsin o es realitzin des de l'Ajuntament per
promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la vila, i sempre que es consideri necessari en atenció a les
persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals poden adaptar-se a les
circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol altra classe, de les persones a les quals vagin
destinades, a fi que aquestes puguin comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de
convivència i civisme.
Article 8. Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i altres administracions
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, i de conformitat amb el que determinen els articles 565 i
següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 144 i següents del 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, ha
d'impulsar la col·laboració amb altres organismes públics i altres Administracions públiques per garantir la convivència i
el civisme a la vila d'Arenys de Mar.
Article 9. Voluntariat i associacionisme
1. L'Ajuntament ha d'impulsar diverses fórmules de participació adreçades a aquelles persones o entitats o associacions
que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment
del civisme i la convivència a la vila.
2. Cal que es potenciï especialment la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions de veïns i veïnes i altres
associacions i entitats ciutadanes que pel seu objecte o finalitat, tradició, arrelament a la vila, experiència, coneixements
o altres circumstàncies, més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme.

1. L'Ajuntament ha de col·laborar amb les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que s'hagin vist
afectades o lesionades per actuacions contràries a la convivència i al civisme. I impulsar les actuacions administratives
que resultin procedents com a conseqüència d'aquells fets, de conformitat amb el que determina la legislació de
procediment administratiu comú.
2. Quan la conducta atempti greument contra la convivència ciutadana, l'Ajuntament, es podrà personar, en la condició
que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals.
Article 11. Col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la convivència i el civisme
1. L'Ajuntament ha de promoure la col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la convivència i el civisme
a la vila d'Arenys de Mar.
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2. Quan sigui el cas, als efectes de la sol·licitud del permís de residència excepcional que preveuen els articles 45.2 b) i
46.2 c) del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei orgànica 4/2000, d'11
de gener de 2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, l'Ajuntament, a petició del
sol·licitant, i en reconeixement d'aquella col·laboració, la farà constar en el corresponent informe d'arrelament.
TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS
ESPECÍFIQUES
CAPÍTOL PRIMER: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES
Article 12. Objecte i bé jurídic a protegir
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol tenen per objecte evitar en l'espai públic totes les
pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones que es trobin a Arenys de Mar, així
com les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, i d'actituds contràries a la igualtat de gènere, o
de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s'adrecin als col·lectius
més vulnerables.
Article 13. Normes de conducta
1. No és permesa a l'espai públic cap conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com cap comportament
discriminatori de caire xenòfob, racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o respecte de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades,
agressions, coacció psíquica o física.
2. Les conductes descrites en l'apartat anterior es consideren amb agreujants quan de forma particular tinguin com a
objecte persones grans, infants i persones amb discapacitats, quan s'adrecin en contra d'ells.
3. No estan permesos els comportaments d'assetjament entre menors en l'espai públic. Les conductes d'agressió o
setge a menors realitzades per grups de menors que actuïn a l'espai urbà tindran la consideració d'agreujants als
efectes d'imposició de la corresponent sanció.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, han de vetllar perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d'aquests actes públics es produeixen les conductes descrites, els organitzadors dels actes en l'espai públic tenen
l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
Article 14. Règim de sancions
1. Les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tenen la consideració d'infracció lleu, i s'han de sancionar
amb una multa de 60 fins a 750 EUR.

Article 15. Intervencions específiques
Quan les conductes discriminatòries o contràries a la dignitat de les persones puguin ser constitutives d'il·lícits penals,
els agents de l'autoritat ho han de posar en coneixement de l'autoritat judicial competent, sens perjudici de la
continuació de l'expedient sancionador, en els termes d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL SEGON: JUGUESQUES
Article 16. Objecte i bé jurídic a protegir
La regulació continguda en aquest capítol té per objecte la salvaguarda de la seguretat pública de les persones i la
protecció dels legítims drets dels usuaris o usuàries de l'espai públic, sobretot dels col·lectius especialment protegits,
com ara els menors.
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2. Tenen la consideració d'infraccions greus, que se sancionen amb multa de 750,01 a 1.500 EUR, les conductes
descrites en l'apartat 2 i 3 de l'article precedent. Si les esmentades conductes fossin realitzades per grups de persones,
la comissió de la infracció s'imputa solidàriament a tots els membres d'aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets
i participessin, activament o passivament, en la realització de les conductes antijurídiques que preveu l'article anterior.
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Article 17. Normes de conducta
No és permès a l'espai públic l'oferiment de juguesques que comportin apostes amb diners o béns, llevat d'autorització
específica.
Article 18. Règim de sancions
L'oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns té la consideració d'infracció greu, que comporta la
sanció de 750,01 a 1.500 EUR.
Article 19. Intervencions específiques
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 obtinguts com a conseqüència de la conducta
infractora.
CAPÍTOL TERCER: JOCS
Article 20. Objecte i bé jurídic a protegir
1. La regulació continguda en aquest capítol té per objecte la llibertat de circulació de les persones i el dret de tothom a
no ser pertorbat en l'activitat i gaudi dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, tot respectant
les eventuals indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, i en qualsevol cas els legítims drets
dels altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als
altres i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o
instal·lacions, tant públics com privats.
Article 21. Normes de conducta
1. No està permesa la pràctica de jocs a l'espai públic que causin molèsties manifestes a les persones usuàries de
l'espai públic i als veïns i veïnes.
2. No està permesa la pràctica de jocs a l'espai públic amb instruments o altres objectes que puguin posar en perill la
integritat física dels usuaris de l'espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com
privats.
3. No és permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb patins o monopatins fora de les àrees destinades a
aquest efecte. No és permesa 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 i monopatins.

1. Els agents de l'autoritat, en els casos que preveu l'article 21.1, han d'advertir les persones infractores que les
esmentades conductes no estan permeses per la present Ordenança. La reiteració per part de les persones infractores
en la conducta, malgrat l'esmentat advertiment, comportarà la imposició de la sanció de conformitat amb l'apartat
següent.
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior s'ha de considerar infracció lleu i comporta una sanció de
60 fins a 750 EUR.
3. Tenen la consideració d'infraccions greus i comporten una sanció de 750,01 a 1.500 EUR:
a) La pràctica de jocs que comportin un risc per a la seguretat de les persones o els béns i, en especial, la circulació
temerària amb patins o monopatins per carrers i voreres o llocs destinats a vianants.
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins o
similars.
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Article 23. Intervencions específiques
Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l'espai públic, els agents de l'autoritat poden procedir a la
intervenció cautelar dels mitjans emprats.
CAPÍTOL QUART: ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC, OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB CONDUCTES
QUE ADOPTEN FORMES DE MENDICITAT
Article 24. Objecte i bé jurídic a protegir
1. Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar, com a béns especialment
protegits, el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a la lliure circulació per la vila d'Arenys de Mar sense ser
molestats o pertorbats, la protecció de menors, així com l'ús correcte de les vies i espais públics.
2. Es protegeixen les persones que es troben a Arenys de Mar davant conductes que adopten formes de mendicitat
insistent, intrusiva o agressiva, sigui aquesta directa o encoberta sota prestació de petits serveis no sol·licitats, o
qualsevol altra fórmula equivalent, així com davant qualsevol altra forma de mendicitat que, de manera directa o
indirecta, utilitzi menors com a reclam o quan aquests acompanyin la persona que exerceix aquesta activitat.
Article 25. Normes de conducta
1. No estan permeses aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat, representin actituds coactives o
d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels
espais públics.
2. No està permès l'oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin a l'interior de vehicles privats
o públics. Es consideren inclosos en aquest supòsit la neteja no sol·licitada dels parabrises dels vehicles parats en els
semàfors o a la via pública, així com l'oferiment no sol·licitat de qualsevol producte.
3. Queda totalment prohibida la mendicitat exercida per menors o aquella que es realitzi, directament o indirectament,
amb menors o persones amb discapacitats.
4. En aquells casos de mendicitat no previstos en els apartats anteriors, quan les circumstàncies així ho aconsellin, els
agents de l'autoritat poden sol·licitar la intervenció dels Serveis Socials per tal que es facin càrrec de les persones que
l'exerceixin.
Article 26. Règim de sancions

2. Les conductes que recullen els apartats 1 i 2 de l'article anterior, tenen la consideració d'infraccions lleus i comporten
una sanció de 60 fins a 750 EUR.
3. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals han de prestar-los assistència de manera
immediata, sens perjudici que s'adoptin les mesures corresponents en aquests casos, que preveu la legislació
d'aplicació.
4. La mendicitat exercida amb acompanyament de menors s'ha de considerar, en tot cas, infracció molt greu, i comporta
per a la persona infractora una sanció de 1.500,01 a 3.000 EUR.
En tot cas, aquestes sancions poden ser substituïdes, d'acord amb la legislació que sigui d'aplicació, per sessions
d'atenció individualitzada amb els Serveis Socials o cursos en què s'informi les persones infractores de les possibilitats
que les institucions públiques i privades els ofereixin suport i assistència social.
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1. Quan la infracció consisteixi en l'obstaculització del lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics, els
agents de l'autoritat han d'advertir les persones infractores que les conductes tipificades en l'article anterior no estan
permeses per la present Ordenança. La reiteració per part de les persones infractores en la conducta, malgrat
l'esmentat advertiment, comportarà la imposició de la sanció de conformitat amb l'apartat següent. En tot cas, aquestes
sancions poden ser substituïdes, d'acord amb la legislació que sigui d'aplicació, per sessions d'atenció individualitzada
amb els Serveis Socials o cursos en què s'informi les persones infractores de les possibilitats que les institucions
públiques i privades els ofereixin suport i assistència social.
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Article 27. Intervencions específiques
1. L'Ajuntament ha d'adoptar totes les mesures al seu abast per eradicar el fenomen de la mendicitat en qualsevol de les
seves formes a la vila. L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha de treballar a aquest efecte i
prestar la col·laboració que sigui necessària.
2. Els agents de l'autoritat han d'informar les persones que exerceixin la mendicitat en els espais públics, les
dependències municipals i centres d'atenció institucional o de caràcter privat, d'on poden acudir per a rebre el suport
que sigui necessari a fi d'abandonar aquestes pràctiques.
3. Els agents de l'autoritat han de procedir a la intervenció cautelar dels mitjans emprats i dels fruits obtinguts en els
supòsits dels col·lectius que duen a terme la mendicitat de manera conjunta o individual.
CAPÍTOL CINQUÈ: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES
Article 28. Objecte i bé jurídic a protegir
L'objecte de la regulació continguda en aquest capítol és la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret a gaudir
d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes convencionalment acceptades de la convivència ciutadana
i de civisme.
Article 29. Normes de conducta
No es permet fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar i escopir als espais públics, llevat de les instal·lacions
o elements específicament destinats a prestar aquest servei.
Article 30. Règim de sancions
La conducta descrita en l'article anterior és constitutiva d'infracció lleu, i comporta una sanció de 60 fins a 750 EUR.
CAPÍTOL SISÈ: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, ESTUPEFAENTS I DROGUES
Article 31. Objecte i bé jurídic a protegir
L'objecte de la regulació que es conté en aquest capítol és la protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al
medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i a la tranquil·litat dels veïns i veïnes, el dret a gaudir d'un
espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d'altres
béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i
usuaris o usuàries.
Article 32. Normes de conducta

1. Sens perjudici de la normativa específica que li sigui aplicable, es prohibeix la venda, dispensació o consum de
begudes alcohòliques a la via pública, als espais públics i en els transports públics, fora dels espais especialment
autoritzats.
2. La infracció per la venda, dispensació i consum de begudes alcohòliques als espais públics descrita en l'apartat 1
d'aquest article resultarà agreujada, als efectes del còmput de la sanció corresponent, quan hi concorri algun dels
supòsits següents:
a) Que la venda, dispensació i el consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a
l'aglomeració d'aquests, atesa la morfologia o la naturalesa del lloc públic on es produeix aquest consum.
b) Que, com a resultat de l'acció del consum, es deteriori de manera manifesta la tranquil·litat de l'entorn o hi provoqui
situacions d'insalubritat i brutícia.
c) Que els llocs on es produeix la venda, dispensació i el consum de begudes alcohòliques siguin espais amb presència
de menors.
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1. Begudes alcohòliques
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3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, han de vetllar perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d'aquests actes públics es produeixen les conductes descrites, els organitzadors dels actes en l'espai públic tenen
l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
4. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables civils subsidiaris dels danys produïts
per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.
5. És obligatori que tot recipient de beguda sigui dipositat en els contenidors corresponents i, si s'escau, a les papereres
situades a l'espai públic. No està permès llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara
llaunes, ampolles, vasos, o qualsevol altre recipient.
2. Estupefaents i drogues
1. En els termes de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, es prohibeix el
consum de drogues en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, tot i que no estigui
destinada al tràfic, de drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
2. Les sancions administratives en matèria de consum i tinença de drogues i estupefaents es poden suspendre en els
termes que estableix l'article 25.2 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.
Article 33. Règim de sancions
1. La venda, dispensació o consum, de begudes alcohòliques en els espais públics, són constitutius d'una infracció lleu i
comporten la imposició d'una sanció de 60 fins a 750 EUR.
2. El llançament o dipòsit a la via pública de recipients de begudes, de manera independent al seu consum, venda o
distribució il·lícites, suposa una infracció lleu que comporta la sanció de 60 a 750 EUR.
3. La venda, dispensació o consum, de begudes alcohòliques constitueixen infraccions greus, quan hi concorri algun
dels supòsits de l'article 32.1 apartat 2, i comporta la imposició d'una sanció de 750,01 a 1.500 EUR.
Article 34. Intervencions específiques
1. En els supòsits que recull l'article 32, els agents de l'autoritat han de retirar i intervenir cautelarment les begudes, els
envasos o recipients i les drogues i estupefaents. Les begudes alcohòliques intervingudes poden ser destruïdes per
raons higienicosanitàries.
2. Si les persones infractores són menors, cal practicar les diligències necessàries per comprovar si hi concorren
indiciàriament les circumstàncies que preveu l'apartat 4 de l'article 33, per tal de procedir, també, a la denúncia dels
pares, tutors o tutores, guardadors o guardadores, responsables de la cura del menor.

CAPÍTOL SETÈ: COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D'ALIMENTS, BEGUDES I ALTRES PRODUCTES
Article 35. Objecte i bé jurídic a protegir
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol tenen per objecte la protecció de la salubritat, l'ús racional
i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de la seguretat pública, a més, si s'escau, de la protecció de les propietats
industrial i intel·lectual, la competència lleial en l'economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris.
Article 36. Normes de conducta
1. No està permesa la venda ambulant en l'espai públic de qualsevol tipus d'aliments, begudes i altres productes, llevat
de les específicament autoritzades.
2. No està permesa la compra o adquisició en l'espai públic d'aliments, begudes i altres productes procedents de la
venda ambulant no autoritzada.
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3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els
agents de l'autoritat, quan s'escaigui, poden acompanyar les persones en estat d'embriaguesa o els afectats per la
presa d'estupefaents i altres drogues, als serveis de salut o d'atenció social corresponents.
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3. Tampoc no està permès col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com
ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic, reunió, activitat cultural, lúdica, festiva, o esportiva han de vetllar perquè
no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d'aquests actes públics es produeixen les conductes descrites, els organitzadors dels actes en l'espai públic tenen
l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
Article 37. Règim de sancions
Les conductes no permeses, descrites en els apartats 1,2 i 3 de l'article anterior, són constitutives d'infracció lleu, que
comporta la sanció de 60 fins a 750 EUR.
Article 38. Intervencions específiques
1. En els supòsits previstos en els articles anteriors, els agents de l'autoritat poden retirar i intervenir cautelarment el
gènere objecte de venda ambulant no autoritzada Si es tracta d'aliments o béns fungibles, cal destruir-los o donar-los la
destinació que sigui adient per raons de salubritat i higiene.
2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'un il·lícit 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
sancionador, en els termes que preveu aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VUITÈ: ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS, DEMANDA I CONSUM D'AQUESTS
Article 39. Objecte i bé jurídic a protegir
La regulació continguda en aquest capítol té per objecte l'ús racional i ordenat de les vies i els espais públics, el dret de
les persones a no ser molestades o pertorbades en l'exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i
els drets de consumidors i consumidores, usuaris i usuàries.
Article 40. Normes de conducta
1. No és permesa la realització d'activitats ni la prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic, com ara el tarot,
vidència, massatges, tatuatges i altres activitats de característiques anàlogues.
2. No està permès col·laborar en l'espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no autoritzats previstos
en l'apartat anterior, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat.

4. Els organitzadors de qualsevol acte públic, reunió, activitat cultural, lúdica, festiva, o esportiva han de vetllar perquè
no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d'aquests actes públics es produeixen les conductes descrites, els organitzadors dels actes en l'espai públic tenen
l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
Article 41. Règim de sancions
Les conductes no permeses tipificades en els apartats 1, 2, 3 de l'article 40 són constitutives d'infracció lleu, que
comporta la sanció de 60 fins a 750 EUR.
Article 42. Intervencions específiques
1. En els supòsits previstos en els articles anteriors, els agents de l'autoritat han de retirar i intervenir cautelarment el
gènere objecte de venda ambulant no autoritzada.
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3. No estan permesos la demanda, l'ús o el consum en l'espai públic de les activitats o els serveis no autoritzats als
quals es refereix aquest capítol.
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2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'un il·lícit 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
sancionador, en els termes que preveu aquesta Ordenança.
CAPÍTOL NOVÈ: ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC, ZONES NATURALS I ESPAIS VERDS
Secció primera: espai públic
Article 43. Objecte i bé jurídic a protegir
La regulació continguda en aquest capítol té per objecte la garantia d'un ús racional i ordenat de l'espai públic i els seus
elements o instal·lacions, a més, en el seu cas, de la salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el
patrimoni municipal.
Article 44. Normes de conducta
No és permès fer un ús impropi dels espais públics i dels seus elements o instal·lacions, de manera que impedeixi o
dificulti la utilització a la resta d'usuaris. Com a ús impropi dels espais públics s'ha d'entendre en aquest capítol:
a) Acampar a les vies i als espais públics, acció que inclou la instal·lació no autoritzada i estable de tendes de
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes. No és permès tampoc dormir, sigui de dia o de nit, en els espais
públics. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, cal atenir-se a allò que preveuen els articles 25.4 i 26.3
d'aquesta Ordenança.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
c) Rentar-se o banyar-se a les fonts i estanys urbans, o similars.
d) Rentar roba a les fonts i els estanys urbans, a les dutxes públiques o similars.
Article 45. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites en l'article anterior és constitutiva d'infracció lleu, que comporta la sanció de 60
fins a 750 EUR.
Article 46. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat han de retirar i intervenir cautelarment el
gènere, els materials i els mitjans emprats.

3. En els supòsits que preveu l'article 44 a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els
agents de l'autoritat han d'informar dels llocs municipals habilitats per a l'estacionament d'aquests vehicles.
4. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita en l'apartat a)
de l'article 44 de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent
denunciant ha de fixar la quantia de la multa de conformitat amb els criteris que determina l'article 77. En cas que no en
dipositi l'import, cal procedir a la immobilització del vehicle i, si escau, a la seva retirada i ingrés al dipòsit municipal.
Secció segona: zones rurals i espais verds
Article 47. Objecte i bé jurídic a protegir
La regulació continguda en aquesta secció té per objecte protegir el correcte ús dels parcs i jardins, els parcs forestals,
les plantacions i els espais verds, així com garantir la seguretat de les persones.
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2. Els serveis municipals han d'adoptar en cada cas les mesures que siguin procedents en coordinació amb els Serveis
Socials municipals o, si escau, amb altres institucions públiques i, si ho estimessin necessari acompanyar aquestes
persones a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò que sigui possible en
els termes que preveuen els articles 25.4 i 26.3 de la present Ordenança. En aquest cas no s'ha d'imposar la sanció
prevista.
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Article 48. Normes de conducta
1. Parcs i jardins
És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les condicions d'ús que l'Ajuntament instal·li i
determini en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d'ús públic destinats al lleure.
En concret, es considera una infracció:
1. La pràctica d'exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o qualsevol altre element auxiliar, o
que representin un risc per a la integritat física dels usuaris.
2. Deixar les defecacions dels animals domèstics en els parcs i jardins, inclosos els parterres i zones verdes.
3. Jugar o fer activitats expressament prohibides en els cartells indicadors municipals en zones destinades al lleure.
4. Arrencar, maltractar o talar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions, de forma
que perjudiqui els arbres o les plantacions.
2. Parcs forestals
Als parcs forestals i zones de bosc d'ús comú no és permès:
1. Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya de qualsevol mena sense l'autorització corresponent.
S'exceptuen els fruits dels arbres fruiters plantats per a l'ús i esbarjo dels ciutadans.
2. Extreure molsa, humus i collir bolets, fora dels casos que siguin degudament autoritzats.
3. Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament autoritzats.
4. Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de cigarreta enceses.
5. Elevar globus aeroestàtics, llançar petards o disparar focs artificials fora de les zones que s'assenyalin per a una
ocasió determinada.
6. Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins de vianants o per zones de repoblació forestal.
7. Embrutar el terra amb qualsevol material, llençar deixalles i deixar les defecacions dels animals domèstics.
Article 49. Règim de sancions
L'incompliment del que disposen els apartats de l'anterior article constitueix una infracció lleu i comporta una sanció de
60 fins a 750 EUR.
CAPÍTOL DESÈ: ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L'ÚS DEL MOBILIARI URBÀ DETERIORAMENT DE L'ESPAI URBÀ

Les normes reguladores d'aquest capítol tenen per objecte la protecció de 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 i la protecció del patrimoni municipal.
Article 51. Normes de conducta
1. No són permeses les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà, que generin
situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.
2. No estan permesos els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o de les seves
instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, que no siguin els derivats de les alteracions de la seguretat
ciutadana incloses en l'apartat 1 anterior.
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, han de vetllar perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
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d'aquests actes públics es produeixen en l'espai públic les conductes descrites, els organitzadors dels actes en l'espai
públic tenen l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
4. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables civils subsidiaris dels danys produïts
per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.
Article 52. Règim de sancions
1. Les conductes descrites en l'apartat 1 de l'article anterior són constitutives d'infracció molt greu, i comporten una
sanció de 1.500,01 a 3.000 EUR.
2. Els actes de deteriorament descrits a l'apartat 2 de l'article anterior, són constitutius d'infracció greu, i comporten una
sanció de 750,01 a 1.500 EUR.
Article 53: Intervencions específiques
1. En els supòsits de les conductes descrites en l'article 54, els agents de l'autoritat han de retirar i intervenir
cautelarment els materials, el gènere o els mitjans emprats.
2. Si la persona infractora és un menor, cal practicar les diligències necessàries per comprovar si hi concorren
inicialment les circumstàncies que preveu l'apartat 4 de l'article 54 per tal de procedir, també, a la denúncia dels o de les
responsables de la guàrdia i custòdia del menor.
CAPÍTOL ONZÈ: DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ, GRAFITS, PINTADES I ALTRES EXPRESSIONS
GRÀFIQUES
Article 54. Objecte i bé jurídic a protegir
1. La regulació continguda en aquest capítol té per objecte la protecció del dret a gaudir del paisatge urbà de la vila, que
és indissociable del deure correlatiu de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornament.
2. Els grafits, les ratllades i pintades i altres conductes d'embrutiment no només devaluen el patrimoni públic o privat, i
en fan palès el deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat
de vida dels veïns i visitants.
3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn té per objecte evitar la contaminació visual, i és independent,
i per tant compatible, amb les infraccions, incloses les d'ordre penal, en matèria de protecció del patrimoni, tant públic
com privat.

1. No és permès realitzar cap mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant o cremant la superfície, sobre qualsevol element de l'espai
públic, així com a l'interior o 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 i la resta
d'elements descrits en l'article 2 d'aquesta Ordenança. En queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb
autorització del propietari i/o amb autorització municipal.
2. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva, han de vetllar perquè no
es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb motiu
de qualsevol d'aquests actes públics es produeixen les conductes descrites en l'apartat primer d'aquest article, els
organitzadors dels actes a l'espai públic tenen l'obligació de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables civils subsidiaris dels danys produïts
per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.
Article 56: Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent té la consideració d'infracció lleu, i comporta una sanció
de 60 a 750 EUR.
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2. Tenen la consideració d'infraccions greus, que comporten una sanció de 750,01 a 1.500 EUR, les pintades o els
grafits que es realitzin:
a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, inclosos els vehicles, les parades, les
marquesines i els altres elements instal·lats als espai públics.
b) En els elements dels parcs i jardins públics.
c) A les façanes dels immobles públics.
d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari urbà, quan comporti la
inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element.
3. Les infraccions tenen el caràcter de molt greu i comporten una sanció de 1.500,01 a 3.000 EUR quan s'atempti
especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats.
Article 57: Intervencions específiques
1. En els supòsits que recullen els articles anteriors, els agents de l'autoritat han de retirar i intervenir cautelarment els
materials o mitjans emprats.
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible la neteja i la restitució
immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat han de comminar personalment la persona infractora que
procedeixi a netejar-ho, sens perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, pot netejar o reparar els danys causats per la infracció, subsidiàriament a càrrec de la
persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
4. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d'un il·lícit 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.
CAPÍTOL DOTZÈ: ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Article 58. Objecte i bé jurídic a protegir
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat física i a la intimitat i inviolabilitat de
la llar, d'acord amb allò que disposen els articles 15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un
medi ambient i una qualitat de vida adequats i a la protecció de la salut, que preveuen els articles 43 i 45 del mateix text
constitucional i els articles 27 i 46 de l'Estatut d'autonomia.
Les normes de la present secció tenen per objecte la protecció de la convivència i el respecte als altres, la protecció dels
béns i dels elements comuns de les comunitats de veïns que puguin veure's perjudicats per les accions incíviques
descrites en l'article següent.

No són permeses les activitats generades des dels immobles que causin molèsties efectives o perjudicis als veïns o a
altres persones.
Concretament, no és permès:
a) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores i les 8 hores, l'execució de feines de reforma, conservació o millora
dels immobles (construcció, fusteria, o altres de semblants), que impliquin el desenvolupament d'activitats pròpies d'obra
ordinària.
b) Dins la franja horària compresa entre les 21 hores i les 8 hores, l'execució de feines de reparació o instal·lació
d'electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars que impliquin l'exercici d'accions incloses en el paràgraf
anterior o que superin els límits sonors que determini la legislació i l'ordenança corresponent d'aplicació. S'exceptuen les
feines de reparació urgent i necessària que afectin la seguretat de persones i béns, o que condicionin el
subministrament dels serveis bàsics d'aigua, llum, combustible o d'altres relacionats amb la salut.
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c) Desenvolupar accions i omissions contraris a la comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o una molèstia
reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà de les actes
de la junta de propietaris.
d) Deixar gossos sols o animals sorollosos o pudents al balcó o terrassa de manera que generin pudors, lladrucs, crits o
similars.
e) Incomplir els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives.
Article 60. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites en l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, que comporta una sanció
de 60 fins a 750 EUR.
TÍTOL III: DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES D'APLICACIÓ
CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 61. Funcions de la Policia Local d'Arenys de Mar en relació amb el compliment d'aquesta Ordenança
En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local d'Arenys de Mar, d'acord amb la legislació que li és
aplicable, és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, quan s'escaigui, les conductes
que siguin contràries a aquesta, i d'adoptar, en el seu cas, les altres mesures previstes.
Article 62. Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en l'aplicació d'aquesta Ordenança, els fets constatats per agents
de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a aquest efecte.
2. En els expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin d'acord amb la legislació
vigent, s'hi poden incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans
tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot
cas, la utilització de videocàmeres requereix, si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el
seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.
Article 63. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el
civisme
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tos els drets que preveu l'ordenament jurídic,
no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels actuants en compliment de les
seves funcions.

d) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents.
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat anterior són constitutives
d'infracció lleu, que cal sancionar amb multa de 60 EUR a 750 EUR.
Article 64. Denúncies ciutadanes
1. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el relat dels fets que
poguessin constituir infracció, la data i el lloc de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones
presumptament responsables.
2. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador, l'Ajuntament ha de
notificar al denunciant la iniciació o no de l'esmentat procediment i, si s'escau, la resolució que hi recaigui.
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c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d'inspecció, control o sanció, informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.
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Article 65. Mesures de caràcter social
1. Quan la persona presumptament infractora de l'Ordenança estigui en situació d'indigència o presenti altres
mancances o necessitats d'assistència social o d'atenció mèdica especials o urgents, els agents de l'autoritat que hi
intervinguin l'han d'informar de la possibilitat d'acudir als serveis socials i mèdics corresponents i del lloc concret on ho
pot fer.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i als únics efectes que la persona pugui rebre l'atenció social i mèdica
requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis competents poden acompanyar-la als esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, cal que els serveis municipals intentin contactar amb la família de la
persona en la situació descrita en els apartats anteriors per informar-la de la situació i circumstàncies en la qual aquella
ha estat trobada a l'espai públic.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que aquestes haguessin estat dutes a terme
per agents de l'autoritat, aquests n'han d'informar els serveis municipals corresponents, a fi que aquests adoptin les
mesures oportunes i, si escau, en facin el seguiment o posin l'assumpte en coneixement de l'autoritat o administració
competent.
Article 66. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat
1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen, totes les mesures
sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els menors han d'atendre principalment a l'interès
superior d'aquests.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de l'infant o adolescent, el seu
desenvolupament i formació, es poden substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara
l'assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic.
Aquestes mesures s'han d'adoptar de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i han de ser proporcionades a la
infracció comesa. A aquest efecte, cal sol·licitar l'autorització dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o
guardadores.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables civils subsidiaris dels danys produïts
per les infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells.

5. Sens perjudici que, d'acord amb el que preveu aquesta Ordenança, es pugui acudir a fórmules de mediació per
resoldre aquestes conductes, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores són responsables de la
permanència dels menors a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan
concorri culpa o negligència en la guàrdia o custòdia del menor, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i
guardadores incorren en una infracció lleu i poden ser sancionats amb multa des de 60 fins a 750 EUR, o si escau,
acceptar les mesures que preveu l'apartat 6 d'aquest article.
6. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores han d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada
o cursos de formació que, si escau, s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels
menors que depenguin d'ells.
Article 67. Principi de prevenció
L'Ajuntament ha de donar prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir conductes de risc per a
la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.
Article 68. Mediació
1. L'Ajuntament d'Arenys de Mar, en aquells casos que ho consideri oportú, podrà establir un sistema de mediació amb
personal especialitzat a aquest efecte.
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4. La Policia Local ha d'intervenir en aquells supòsits en què els menors d'edat transitin o romanguin en espais públics
durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local ha de sol·licitar-ne la identificació, esbrinar quines són les
circumstàncies i els motius pels quals el o la menor no és al centre d'ensenyament, i l'ha de conduir al seu domicili o al
centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores i de l'autoritat educativa competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en
horari escolar sense autorització justificada.
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2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb l'objectiu de protegir els interessos
superiors del nen o nena, l'Ajuntament podrà designar mediadors o mediadores que, en qualitat de terceres persones
neutrals, treballin per a resoldre els conflictes de convivència ciutadana, sempre que els pares i mares o tutors i tutores
o guardadors i guardadores del menor acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els
seus pares i mares o tutors i tutores i guardadors i guardadores, i l'administració municipal, així com, eventualment les
víctimes de la infracció.
3. La mediació ha de tenir per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat a la comunitat i ha de
perseguir, després d'una negociació entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que cal adoptar en cada
cas.
4. Aquest sistema de mediació pot ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres conductes i col·lectius específics.
L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador pot, per acord motivat i prèvia sol·licitud de la persona infractora
o dels serveis socials competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que la
dimensió retributiva de la conducta infractora sigui més eficaç a través d'aquesta via.
CAPÍTOL SEGON: RÈGIM SANCIONADOR
Article 69. Graduació de les sancions
1. Sens perjudici de l'aplicació dels principis de la potestat sancionadora que recull amb caràcter general la Llei 30/1992
de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la imposició
de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guia per l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, cal
tenir en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta Ordenança i que
així hagi estat declarada per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan
s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.
3. En els supòsits de reincidència i d'acord amb els principis de graduació fixats en aquest article apartat primer a), b),
c)e), i, f), las infraccions tipificades en aquesta Ordenança es poden qualificar en el seu grau superior.

5. Quan, segons el que preveu la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin alternatives o
obligatòries, la determinació del seu contingut i durada s'ha de fer, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat
i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 70. Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar la persona o
persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Article 71. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa a efecte,
s'imposa només la sanció que resulti més elevada.
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4. En la fixació de les sancions de multa cal tenir en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més
beneficiós per a la persona infractora que les conseqüències de la infracció.
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2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l'apartat anterior, als responsables de dues o més
infraccions se'ls ha d'imposar les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'apreciï
identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit cal aplicar el règim que sancioni la conducta infractora
més greu de què es tracti.
Article 72. Pagament sanció
1. Les persones denunciades no residents al terme municipal d'Arenys de Mar han de comunicar i acreditar a l'agent de
l'autoritat denunciant, als efectes de notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i
l'adreça on s'estan allotjats a la vila. Els agents de l'autoritat poden comprovar en tot moment si la direcció
proporcionada per la persona infractora és la correcta.
En el cas que aquesta identificació no fos possible o no fos correcta la localització proporcionada, els agents de
l'autoritat, amb aquest objecte, poden requerir a la persona infractora que els acompanyi a les dependències policials
pròximes d'acord amb el que disposa la Llei 1/1992 de seguretat ciutadana.
2. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent que formuli la denúncia
li ha d'oferir la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos en l'apartat 1. Si la sanció no
fos satisfeta, l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, ha d'adoptar immediatament com a mesura cautelar l'ingrés
de la quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció econòmica prevista. Aquesta mesura provisional ha de
ser notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona estigui allotjada a la vila o a la localitat corresponent.
3. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita a l'apartat a)
de l'article 44 de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent
denunciant ha de informar al titular del vehicle de l'obligació de retirar-lo.
4. En cas de desobediència al requeriment de desallotjament es podrà ordenar la retirada del vehicle i el seu dipòsit a
les dependències municipals, sense perjudici de la instrucció de l'oportú expedient sancionador.
Article 73. Destinació de les multes imposades
L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades cal destinar-lo a millorar, en les seves
diverses formes i a través de diversos programes i projectes, amb l'objecte de dur a terme les polítiques de foment de la
convivència i el civisme que regula l'article 7 d'aquesta Ordenança.
Article 74. Substitució de les multes per treballs en benefici de la comunitat
1. L'Ajuntament pot substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus
de treballs per a la comunitat. En cas de no assistència a les sessions formatives cal imposar la corresponent sanció, en
funció de la tipificació de la infracció comesa.

3. Quan, d'acord amb allò que preveu aquesta Ordenança, s'adopti la mediació com a alternativa al procediment
sancionador, els acords de reparació han de tenir com a objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en
aquest article.
Article 75. Procediment sancionador
1. La imposició de les sancions per les infraccions tipificades a la present Ordenança s'ha d'efectuar mitjançant
expedient administratiu, el qual s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador.
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració de l'Ajuntament contingui una
sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no siguin de competència municipal, l'alcalde o alcaldessa ha
d'elevar l'expedient a l'òrgan corresponent de l'Administració que sigui competent per imposar la sanció que es proposa,
de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
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2. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs en benefici de la comunitat,
s'han d'adoptar amb el consentiment previ de l'interessat com a alternatives a les sancions d'ordre pecuniari, llevat que
la llei imposés el seu caràcter obligatori.
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3. L'alcalde o alcaldessa pot delegar les seves competències en matèria de potestat sancionadora d'acord amb allò que
preveu l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 76. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció penal, s'han de remetre els
antecedents necessaris de les actuacions practicades al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui.
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedeix la
tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets però la resolució definitiva de l'expedient només pot produir-se
quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els
fets declarats provats en via judicial vinculen l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedeix la sanció administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans de la intervenció
judicial poden mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés de les autoritats judicials sobre aquesta
qüestió, sense perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o vigència de les
esmentades mesures provisionals.
Article 77. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regeixen per la legislació administrativa sancionadora general, sens perjudici del que
disposi la legislació sectorial.
CAPÍTOL TERCER: REPARACIÓ DE DANYS
Article 78. Reparació de danys
La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança no exonera la persona
infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
CAPÍTOL QUART: MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA
Article 79. Ordres singulars de l'alcalde o alcaldessa per a l'aplicació de l'Ordenança
1. L'alcalde o alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que s'escaiguin sobre
el capteniment a la via pública, per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme.
2. Sens perjudici de la imposició de sanció que en el seu cas correspongui, l'alcalde o alcaldessa pot també requerir a
les persones infractores o responsables que s'abstinguin en el futur de realitzar actuacions similars dins del terme
municipal.
CAPÍTOL CINQUÈ:MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA

1. Els agents de l'autoritat han d'exigir en tot moment el compliment immediat de les disposicions que preveu aquesta
Ordenança, i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, poden requerir verbalment a les
persones que no respectin les normes de cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de
resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i del civisme, un
deteriorament de l'espai públic, cal requerir al seu causant que procedeixi a la reparació, restauració o neteja
immediates, quan sigui possible.
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que disposa l'apartat 1 d'aquest article, les
persones infractores poden ser desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat.
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat han de requerir a la
persona presumptament responsable que s'identifiqui.
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Article 80. Mesures de policia administrativa directa
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De conformitat amb allò que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat
ciutadana, si la persona que ha comès una infracció no pogués ser identificada, els agents de l'autoritat poden requerirla perquè, a l'objecte d'iniciar l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes
que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps
imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament.
CAPÍTOL SISÈ: MESURES PROVISIONALS
Article 81. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es poden adoptar les mesures provisionals imprescindibles
per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la
normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i han de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es poden adoptar també amb anterioritat a la iniciació de
l'expedient sancionador.
3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per persones estrangeres no residents en el
territori espanyol, s'han de tenir en compte les disposicions especials de procediment que preveuen els articles 77
apartats 2, 3, i 4 d'aquesta Ordenança.
Article 82. Comisos
1. A més dels supòsits que així preveu expressament aquesta Ordenança, els agents de l'autoritat poden, en tot cas,
decomissar els estris i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directament o indirecta, per a la comissió
d'aquella, així com els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals cal que quedin sota la
custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador, o, a manca d'aquest, mentre
perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís han de ser a càrrec de la persona infractora.
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els ha de destruir o donar-los la destinació que sigui adient. Els objectes
decomissats s'han de dipositar i estar a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient.
Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte cal procedir
a destruir-lo o lliurar-lo gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.
CAPÍTOL SETÈ: MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 83. Multes coercitives
Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament pot imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa la
legislació administrativa general.

Única - Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança s'han de regir
pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. Si el règim previst en la present Ordenança resulta
més favorable als interessos de l'infractor, aquesta s'aplicarà retroactivament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única - Queden derogades totes les disposicions contingudes a les Ordenances municipals d'Arenys de Mar que
contradiguin la present Ordenança i, concretament l'Ordenança de policia i bon govern de data 23 de setembre de 1991.
DISPOSICIONS FINALS
Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de 15 dies hàbils des de l‘endemà de la seva publicació integra en el
Butlletí Oficial de la Província.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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Contra l'esmentat 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.
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Arenys de Mar, 24 d'abril de 2014
La secretària de l'Ajuntament, Catalina Victory Molné
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