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PREÀMBUL 

L’objectiu d’aquesta Ordenança és doble:  d’una banda, mantenir i conservar en bones 

condicions la desembocadura del riu Foix, i d’altra, promoure tot tipus d’accions encaminades a 

la seva promoció, el seu manteniment i el seu desenvolupament. 

La llera del riu Foix en el tram final de la seva desembocadura té la qualificació de clau 19 

(zona de protecció i servitud), establerta per aquest àmbit per la Revisió del Pla General 

d’Ordenació aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 9 de juny de 1993. 

La Desembocadura del riu Foix s’inclou dins l’Espai Natural del Foix (dins el PEIN, Decret 

328/1992, de 14 de desembre), amb Pla especial de delimitació aprovat definitivament el 14 de 

desembre de 2004 (DOGC núm. 4296 del 07/01/2005). 

Des de la carretera C-31 fins al mar, la desembocadura s’inclou dins l’àmbit de les Serres del 

litoral central (ES5110013), espai de la Xarxa Natura 2000 declarat lloc d’importància 

comunitària (LIC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). 

La Desembocadura del Foix també es troba inclosa a Inventari de les zones humides de 

Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 

(Codi 10001701 Desembocadura del riu Foix). 

L’espai presenta varis hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 

de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. 

Aquest espai té una gran importància com a refugi i zona de pas per als ocells en migració. 

La present ordenança és per una part, un recull de normativa ja dictada en seu legal i que no 

només regula les activitats compatibles sinó també els usos de caire públic que s’hi poden fer, 

d’aplicació directa en l’espai de la desembocadura del Foix, i per altra part és una regulació de 

les normes de convivència cívica concretes en aquest espai protegit tenint en compte el que ja 

estableix la normativa legal, consensuat per l’Ajuntament de Cubelles per a afavorir la protecció 

de l’espai. 

D’acord amb això, la present ordenança es dicta en l’exercici de la potestat normativa local 

recollida a l’article 4 de la Llei 7/1985m de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 

a l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de 

règim local de Catalunya, i com a plasmació de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat 

dels ciutadans recollida als articles 84.1.a)  de la Llei 7/1985 i 236.1.a) del Decret Legislatiu 

2/2003, abans esmentats. 

De manera especial, cal referir-se a la tipificació de les infraccions i sancions en determinades 

matèries continguda al títol XI de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril. Aquest títol fou introduït 

per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a l’adequada ordenació de les relacions 

de convivència d’interès local i  de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, 

instal·lacions i espais públics. La norma legal habilita les entitats locals perquè, en defecte de 

normativa sectorial específica, pugui establir els tipus d’infraccions i imposar sancions per 

l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions establertes en les corresponents 

ordenances municipals. 
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Títol I.  Disposicions generals 

Article 1:  Objecte 

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’ús, la protecció i les conductes ciutadanes a la 

desembocadura del riu Foix, considerada com a part fonamental de l’equilibri del medi físic i 

ambiental que ens envolta, a fi d’obtenir-ne un ús racional. 

 

Article 2:  Definicions 

Usos del sòl i activitats compatibles:  A efectes d’aquesta ordenança, s’entén  aquelles 

accions, activitats i intervencions que les persones realitzen sobre  determinat tipus de superfície 

per a produir, modificar-la o mantenir-la. 

Usos i accés públic: A efectes d’aquesta ordenança s’entén per ús públic el desenvolupament 

d’aquelles activitats no directament productives que tradicionalment s’han dut a terme al medi 

natural i rural (el passeig, l’excursionisme, l’esport...) 

Article 3: Àmbit d’aplicació 

1. El compliment d’aquesta Ordenança és obligatori per als usuaris i qualsevol persona 

o col·lectiu que d’alguna manera interfereixi en el funcionament i la conservació 

correctes d’aquest bé públic. 

2. Aquesta Ordenança s’ha redactat sense perjudici de l’altra normativa que pugui 

afectar l’àmbit de la desembocadura del riu Foix. 

3. A efectes d’aplicació de la present Ordenança la desembocadura del riu Foix queda 

delimitada pel pont de la carretera C-31, el carrer Pla de Sant Pere, el Passeig 

Fluvial i el mar. 

 

Títol II.  Usos a la desembocadura del riu Foix 

Article 4:  Usos del sòl i activitats compatibles 

D’acord amb la Fitxa 10001701 Desembocadura del riu Foix de l’inventari de zones humides de 

Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, els 

usos són els següents: 

a) Abastament d’aigua per a usos urbans 

b) Educació ambiental 

c) Lleure i esports 

d) Gestió com a zona humida 

 

Tanmateix, aquesta Ordenança es remet a la Llei 12/1985, d’Espais Naturals, al Decret 

328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, Llei 12/2006, 

de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 

22/2003 relativa a la protecció d’animals, de la llei 9/1995 de l’accés motoritzat al medi natural, 

Directrius per la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 (GOV/112/2006, de 5 de setembre, 

pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de 

llocs d’importància comunitària (LIC),  Decret 148/92, de 9 de juny, sobre activitats 

fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, el 
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Decret 56/03 que regulen les activitats físic-esportives en el medi natural,  i la  Llei 4/2004, 

relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

Article 5: Ús i accés públic 

Article 5.1:  Usos permesos 

1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la desembocadura del riu Foix, 

d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança. 

2. Els usuaris de la desembocadura del riu Foix han de complir les indicacions que pel 

que fa a la seva utilització hi hagi en els senyals existents a la mateixa, així com les 

indicacions del personal i dels agents responsables de la seva vigilància. 

3. Estan permesos els usos següents: 

- Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora). 

- Utilització de les àrees de descans i de les seves infrastructures . 

- Pas de vehicles autoritzats, oficials i que actuïn en possibles emergències o 

eventualitats. 

4. Quan, excepcionalment i per motius d’interès, s’autoritzin actes públics a la 

desembocadura del riu Foix, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè 

l’afluència de persones no pugui danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà de la 

zona. 

Article 5.2:  Usos permesos prèvia autorització de l’Ajuntament 

- Qualsevol activitat ambiental desenvolupada o autoritzada per l’Ajuntament i 

encaminada a la divulgació i/o protecció dels valors naturals de l’espai. 

- Qualsevol acció lúdica i recreativa compatible amb els usos permesos. 

- Circulació de vehicles de manteniment i/o serveis. 

Per a les activitats organitzades d’ús públic a la desembocadura del riu Foix, independentment 

del nombre de persones que hi participin, s’haurà de presentar una sol·licitud al departament 

competent de l’Ajuntament, amb una antelació mínima d’un mes abans de qualsevol celebració.  

Per tant s’haurà de complimentar la sol·licitud de l’annex I o pel sistema electrònic que es 

determini. 

La sol·licitud haurà d’incloure: 

o Breu descripció i característiques de l’activitat. 

o Lloc concret on es realitzarà. 

o Nombre de persones que participaran a l’activitat. 

o Data i hora previstos. 

o Persona o persones responsables. 

o Qualsevol altre aspecte d’interès referent a l’activitat projectada 

Un cop realitzada l’activitat, el departament responsable realitzarà una inspecció per comprovar 

l’estat de la zona on s’ha dut a terme l’activitat.  En cas que s’hagués produït algun 

deteriorament per alguna causa imputable al desenvolupament de l’activitat, la persona, les 
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persones, l’entitat o les entitats responsables hauran de fer-se càrrec de totes les despeses de la 

reparació, així com de les possibles indemnitzacions que s’hagin de realitzar. 

 

Article 5.3:  Usos prohibits 

a) Estan prohibits específicament a la desembocadura del riu Foix els usos següents: 

- Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc, 

excepte els vehicles autoritzats per l’Ajuntament, vehicles oficials i vehicles que 

actuïn en emergències. 

- Circular en bicicleta per les passarel·les, s’haurà de passar a peu acompanyant la 

bicicleta. 

- Accedir als espais delimitats mitjançant abalisament, excepte el personal autoritzat 

per l’Ajuntament i personal que actuï en emergències. 

- Portar animals solts i permetre’ls l’accés dins de les zones delimitades o on puguin 

realitzar danys a la vegetació i/o a la fauna. 

- Encendre foc, fer barbacoes, disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no 

joc el qual sigui susceptible de causar lesions dins de l’espai. 

- Perseguir i/o danyar qualsevol tipus d’animal. 

- Destrossar o sostraure ous del nius o dels voltants. 

- L’acampada en qualsevol de les seves modalitats. 

- Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions i/o 

posar cartells, tanques o qualsevol altre tipus de mobiliari similar. 

- Qualsevol manipulació que es faci sobre arbres o la vegetació en general. 

- Tallar flors, branques o espècies vegetals. 

- La introducció i/o retirada d’espècies animals i/o vegetals.  Es prohibeix la captura, 

l’eliminació i la recol·lecció d’exemplars de les espècies de la fauna de l’espai o de 

les seves postes, llevat d’aquells supòsits estrictament relacionats amb la recerca 

científica, les activitats didàctiques o causes excepcionals, els quals han de ser 

autoritzats expressament pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya.  Es prohibeixen tots aquells usos i activitats susceptibles de molestar o 

dificultar la migració, cria, descans o hivernació dels ocells. 

- Donar de menjar als animals o deixar restes susceptibles de ser ingerides pels 

mateixos. 

- Lligar gronxadors, escales, ferramentes, bicicletes, etc. als arbres i a altres espècies 

vegetals. 

- Enfilar-se als arbres. 

- Talar o podar arbres sense autorització expressa. 

- Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats. 
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- Llençar qualsevol tipus de deixalla a terra i no recollir les deposicions dels gossos.  

Queda expressament prohibit l’abandonament d’objectes perillosos o tòxics per als 

humans o altres éssers vius. 

- El deteriorament de les infrastructures de senyalització, accés, canalització de 

visitants, observatoris, baranes, passeres, cordes i cordills, etc. 

- Qualsevol activitat nocturna que no sigui de pas. 

- Qualsevol ús públic que no estigui inclòs en l’art.5.1 (Usos permesos) i en l’art.5.2 

(Usos permesos prèvia autorització de l’Ajuntament) sense la preceptiva 

autorització. 

 

b) S’inclouen com a prohibits tots els actes que representin un atemptat a la correcta 

conservació i manteniment de la desembocadura del riu Foix, com ara: 

- Qualsevol acte que comprometi i posi en perill la protecció de l’espai natural, de 

llur gea i de les espècies vegetals i animals que hi viuen, el manteniment de la 

viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de llurs ecosistemes i recursos 

naturals i totes les causes de degradació que els poden amenaçar.  Tothom té el 

deure de respectar i conservar l’espai natural i l'obligació de reparar el dany que hi 

causi. 

- L’abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes, papers, plàstics, etc. 

o qualsevol tipus de residu. 

- Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el 

mobiliari urbà existent. 

- Actuacions vandàliques sobre la vegetació i/o la fauna. 

 

Títol III.  Règim jurídic i sancionador 

Capítol I:  Infraccions 

Article 6. Infraccions 

Constitueixen infraccions administratives l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions 

contingudes en la present ordenança. 

La majoria de les infraccions administratives ja es troben tipificades en normativa sectorial, o 

altres ordenances pròpies, tals com la reguladora de residus, protecció dels animals, trànsit, 

espais naturals i de prevenció d’incendis forestals, ordenança d’animals de companyia i 

ordenança de circulació, que seran d’aplicació directa per l’òrgan competent sancionador. 

La resta d’infraccions que no es puguin subsumir en tipificacions de normativa sectorial, així 

com les que són considerades pròpies d’aquesta ordenança, han estat classificades en lleus, 

greus i molt greus.  
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Article 7. Infraccions lleus 

 

Es consideraran com a lleus les infraccions següents: 

 

1. Accedir als espais delimitats mitjançant abalisament 

 

2. Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions i/o 

posar cartells, tanques o qualsevol altre tipus de mobiliari similar. 

3. Donar de menjar als animals o deixar restes susceptibles de ser ingerides pels mateixos. 

4. Lligar gronxadors, escales, ferramentes, bicicletes, etc. als arbres i a altres espècies 

vegetals. 

5. Enfilar-se als arbres. 

6. No respectar els drets dels altres a gaudir de l’espai natural adequadament 

 

 

Article 8. Infraccions greus 

 

Es consideraran com a greus les infraccions següents: 

 

1. No fer un bon ús de les àrees de descans i de les seves infraestructures. 

 

2. Circular en bicicleta per les passarel·les 

 

3. L’acampada en qualsevol de les seves modalitats 

 

4. Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats 

 

5. Talar o podar arbres sense autorització expressa. 

 

6. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra 

manera. 

7. El deteriorament de les infrastructures de senyalització, accés, canalització de visitants, 

observatoris, baranes, passeres, cordes i cordills, etc. 

8. Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari 

urbà existent. 

9. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així com 

negar-se o resistir-se a facilitar dades a les autoritats competents. 

 

 

Article 9. Infraccions molt greus 

 

Es consideraran com a molt greus les infraccions següents: 

 

1. Realitzar una activitat de les establertes prèvia autorització de l’Ajuntament sense 

disposar d’aquesta autorització o sense cenyir-se a la mateixa 
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2. Realitzar qualsevol ús públic que no sigui inclòs en els usos permesos inclosos en l’art. 

5.1. 

 

3. Produir sorolls que pertorbi la fauna. 

 

4. Abandonar hams, sedals i altres residus a l’espai natural. 

 

 Trepitjar les àrees delimitades i senyalitzades com a protegides en els espais naturals, en 

especial en les èpoques de cria. 

 

Capítol II. Sancions 

 

Article 10. Sancions pecuniàries 

 

Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions seran les següents: 

 

- Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750€. 

- Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751€ fins a 1.500€ 

- Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501€ fins a 3.000€. 

 

Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents: 

 

- La reiteració d’infracció del mateix tipus. 

- La transcendència social dels fets. 

- La naturalesa del perjudici ocasionat. 

- La intensitat de la pertorbació o dels danys causats. 

- La intencionalitat en la comissió de la infracció. 

 

Article 11.  Mesures substitutòries sanció pecuniària. 

 

Per al compliment de sancions per infraccions lleus, l’Ajuntament podrà autoritzar que la sanció 

de multa pecuniària es pugui substituir per actuacions d’educació ambiental i de prestació de 

serveis en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció de l’espai natural. 

 

En tot cas, els infractors prestaran el seu servei personal sense subjecció laboral i sense 

retribució en activitats d’utilitat pública, d’interès social i valor educatiu.  

  

 

Article 12.  Procediment aplicació mesures substitutòries 

 

El procediment per a la seva aplicació serà el següent: 

 

a) El procediment s’iniciarà a sol·licitud de l’infractor, en el termini de 15 dies naturals 

següents al de la notificació de la imposició de la sanció, a l’òrgan competent per 

sancionar, manifestant la seva voluntat d’acollir-se al benefici de compliment de la 

sanció econòmica mitjançant la realització d’actuacions ambientals diverses, de 
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prestació de serveis en benefici de la comunitat relacionades  prioritàriament amb la 

protecció de l’espai natural i alternativament d’altres zones del municipi. 

 

En cas que l’infractor sigui menor d’edat hauran d’aportar, a més, autorització dels seus pares o 

tutors. 

 

 

a) L’òrgan sancionador competent dictarà la Resolució corresponent, previ informe del 

Departament de Medi Ambient municipal, que haurà de concretar, en el seu cas,  les 

activitats i/o serveis a realitzar per l’infractor. 

 

Si s’acorda la improcedència de la substitució de la sanció o si la persona infractora no compleix 

amb les mesures alternatives acordades, continuarà el procediment en la fase en què s’hagués 

produït la suspensió, o, si la sanció ja s’hagués imposat, s’executarà aquesta. 

 

b) Un cop realitzats els treballs, s’emetrà informe acreditatiu pel Departament de Medi 

Ambient, a la vista del qual l’òrgan sancionador ha d’acordar tenir per complerta la 

sanció o declararà no tenir-la per efectuada, en cas d’incompliment del treball o per 

falta d’assistència.   

 

 

Article 13. Correspondència entre l’import de la sanció i la prestació a realitzar. 

 

Les jornades de treball en benefici de la comunitat tindran una durada màxima de 4 hores diàries 

cadascuna.  La correspondència amb la sanció serà la següent: per 2 hores de treball es 

condonaran 30 € de l’import de la sanció.  Quan la sanció econòmica no fos múltiple de 5, 

s’arrodonirà la quantitat resultant inferior. 

 

L’execució de les jornades estarà regida pel principi de flexibilitat, per fer possible el normal 

desenvolupament de les activitats diàries del sancionat amb el compliment dels treball. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província, i començarà a aplicar-se a un cop transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la 

LBRL. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 

derogació 

 

Cubelles, 7 d’octubre de 2014 

 

L’alcaldessa 

 

 

 

 

Mònica Miquel Serdà 
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ANNEX I 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms responsable 1   NIF 

Nom i cognoms responsable 2   NIF 

En representació de l’entitat   NIF/CIF 

Carrer, plaça... Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic  Fax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubelles, a  de   DE 20_ _   Signatura 

 

SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LA 

DESEMBOCADURA DEL RIU FOIX 

DADES PERSONALS 

SOL·LICITA 

 DATA INICI 
      

 DATA FINALITZACIÓ 
 
 

 HORA INICI 
 

 HORA FINALITZACIÓ 
 

ACTIVITAT 

(Breu explicació de l’activitat a realitzar) 

OBSERVACIONS 

Un cop realitzada l’activitat, el departament responsable realitzarà una inspecció per comprovar l’estat de la 
zona on s’ha dut a terme i que ha quedat en perfecte estat de neteja i conservació   En cas contrari les 
persones i/o entitats responsables hauran de fer-se càrrec de totes les despeses de la reparació, així com de 
les possibles indemnitzacions que s’hagin de realitzar. 

mailto:cubelles@cubelles.org

