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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 

En els darrers anys el foment del civisme s’ha convertit en una de les línies de treball prioritàries 

d’aquest Ajuntament per tal de preservar el medi ambient i actuar amb criteris de sostenibilitat, 

valors que han estat i són els eixos principals d’actuació del govern municipal. 

Cal recordar que l’Ajuntament de Cubelles destina anualment més de 2.200.000 euros a la neteja 

viària i la recollida de residus (aquesta darrera a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf) per 

tal de mantenir la vila en les millors condicions, factures que s’encareixen degut a les actituds 

incíviques que, a més de malmetre la imatge de Cubelles, a part obliguen a destinar-hi més 

recursos, en detriment d’altres projectes o iniciatives que beneficiïn el conjunt de la població. 

És un exemple clar de política local de civisme la que s’ha engegat a finals de 2016 mitjançant 

la campanya “El carrer també és casa teva”, quin objecte ha estat revertir els actes incívics 

detectats a Cubelles a partir de missatges i accions determinades que vinculen els actes de la 

ciutadania tant dins com fora de les seves llars, fent que l’espai públic es mereixi la mateixa cura 

i atencions que els domicilis particulars. 

Partint d’una diagnosi realista de la situació del municipi, s’ha vist clar que els àmbits d’actuació 

de la campanya s’havien de centrar en: 

- Reduir l’abandonament de mobles i andròmines a la via pública 

- Incrementar la recollida dels excrements d’animals de companyia 

- Reduir l’abocament de restes de poda a la via pública 

- Augmentar els índexs de separació selectiva de residus urbans 

 

Així mateix, dins de la política local de civisme també s’ha apostat per l’establiment gratuït d’un 

servei de mediació entre la ciutadania, així com per la implantació del servei d’agents cívics a les 

platges durant la temporada d’estiu 2018, amb intenció de continuïtat futures. 

No obstant això, s’ha cregut necessari complementar dites polítiques amb una altra, quina és la 

de regular mitjançant una ordenança les relacions de convivència de manera conjunta i global, 

tot i que pel que fa a les conductes incíviques relacionades amb el soroll, aquestes es tractaran 

en una ordenança “ad hoc”, així com també les conductes incíviques relacionades amb la 

publicitat dinàmica. Pel que fa a les conductes cíviques relacionades amb animals de companyia 

(olors, soroll, salubritat en general) s’ha optat per mantenir-les en l’ordenança municipal sobre la 

tinença d’animals. 

En darrer terme, aquest Ajuntament, sensible i contrari a l’existència en la nostra societat de la 

lacra del masclisme i/o violència de gènere, ha considerat imprescindible combatre-ho 

(paral·lelament a qualsevol altra política orientada a la prevenció de les conductes) prohibint, i 

amb coherència, sancionant, totes aquelles conductes que no estan incloses en el codi penal i 

suposin un deteriorament de la convivència per raó de gènere, sexisme, orientació o identitat 

sexual. Per aquest motiu s’ha introduït un capítol, el segon del Títol  Segon, relatiu que regula tal 

fet. 

El fonament jurídic de l’Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l’any 1978, 

sobretot des de la perspectiva de la garantia de l’autonomia municipal, i en segon lloc en l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya, en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Però, 

més específicament, en els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 

modernització del govern local, que recull també, expressament, un títol competencial en virtut 

del qual s’estableix la possibilitat que els Ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les 

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

infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, 

puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, 

prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions configuren una cobertura legal 

suficient, per complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta complerta a 

l’article 25.1 de la Constitució espanyola. 

Amb una redacció i un llenguatge entenedor i assequible per a tota la ciutadania (ja que una de 

les condicions més rellevants de les normes jurídiques a l’estat de dret és la comprensió per part 

dels destinataris, més si es tracta d’una norma que regula aspectes tan quotidians i elementals 

com els recollits en aquesta Ordenança) la mateixa s’estructura al voltant de quatre títols. 

Un títol preliminar, que defineix el seu objecte, el marc legal que la informa i el seu àmbit 

d’aplicació, així com defineix els criteris generals de convivència, de civisme i de col·laboració 

ciutadana. 

Un títol primer que estableix els drets i els deures com a base d’una societat democràtica i alhora 

responsable. Ser cívic, per sobre de tot, és una actitud però també ha de ser un dret i un deure. 

Un deure exigible a qualsevol ciutadà i ciutadana en nom de l’interès general; un dret exigible a 

l’administració com a garant dels serveis i recursos necessaris per exercir una ciutadania cívica. 

Un títol segon que es refereix a les relacions veïnals i a la convivència entre veïns i veïnes. Bona 

part de la convivència ciutadana té lloc a l’interior dels immobles. Malgrat que ens situem en un 

àmbit privatiu, els efectes de determinades conductes o omissions a l’interior dels habitatges 

poden tenir conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat. 

En aquest punt, és important destacar la necessitat de potenciar la mediació com a eina de 

resolució de conflictes de forma no litigiosa. 

Un títol tercer estableix la facultat que es té per inspeccionar i controlar, quins són els 

responsables de les infraccions i la categorització de les infraccions així com el procediment 

sancionador a seguir. 

El títol quart preveu i regula la possibilitat de substituir la sanció econòmica per infraccions de 

caràcter lleu, per la realització de treballs en benefici de la comunitat o la participació en activitats 

formatives. 

Finalment, l’Ordenança es tanca amb una sèrie de disposicions addicionals, transitòria, 

derogatòries i final. 
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TÍTOL PRELIMINAR 

 

Article 1. Objecte 

1. Aquesta Ordenança pretén reforçar un marc de relacions fonamentades en el civisme, la 

convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes, així 

com preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin 

desenvolupar en llibertat les seves activitats, per això aquesta ordenança arbitra mecanismes 

per corregir i, si escau, sancionar totes aquelles actituds incíviques, negligents i irresponsables 

que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i els béns 

que es troben a l´espai públic.  

 

2. L’Ajuntament té el deure de garantir la igualtat d’oportunitats en l’ús i el gaudi de l’espai públic 

a tota la ciutadania, independentment de la seva edat, gènere, creença o condició física, així com 

el de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics 

i als espais privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres arquitectòniques, sempre 

i quan la normativa corresponent no empari el manteniment d’aquests obstacles i barreres per 

motius d’impossibilitat tècnica. 

 

Article 2. Marc legal 

1. Són principis informadors d’aquest cos legal el respecte a la llei i als drets dels altres, que són 

fonament de l’ordre polític i la pau social. 

2. Aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb el que prescriu la normativa de règim local. 

 

Article 3. Àmbit d’aplicació 

1. Àmbit d’aplicació objectiu: aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Cubelles. 

2. Àmbit d’aplicació subjectiu: la present Ordenança s’aplica a totes les persones físiques i 

jurídiques que són o estan a Cubelles, amb independència de la seva concreta situació jurídico 

administrativa. 

 

Article 4. Criteris generals de convivència, de civisme i de col·laboració ciutadana 

1. Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportar-se lliurement 

als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix 

sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, 

així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència. 

 

2. Sens perjudici d’altres obligacions que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances 

municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a la ciutat, 

sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica administrativa en 

què es trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la present Ordenança, com 

a pressupost bàsic de convivència a l’espai públic. 

 

3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni 

atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom s’abstindrà particularment de 

realitzar pràctiques, individuals o col·lectives, abusives ni arbitràries, o tenir comportaments 

discriminatoris de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, 

molèsties intencionades, que comportin violència física o psicològica o d’altra mena. 
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4. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i 

solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de 

qualsevol altra índole, més ho necessitin. Seran d’especial protecció les persones grans, menors 

i persones amb necessitats especials. 

 

5. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics del municipi 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. 

 

6. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, finques, construccions, instal·lacions, 

vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 

produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones. 

 

7. El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que 

estableix.  

 

TÍTOL I: DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA SOBRE ESPAIS, BÉNS, I A LA VIA I 

EDIFICIS PÚBLICS 

 

CAPÍTOL I: Drets de la ciutadania 

 

Article 5 

Les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a usar lliurement la via i els espais públics de la ciutat, 

a utilitzar els serveis públics municipals d’acord amb la seva naturalesa i a ser respectats en la 

seva llibertat. Aquests drets s’exerceixen sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els 

drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions 

adequades per a la pròpia convivència. 

 

Article 6 Limitacions en general. 

Aquests drets seran limitats per la legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre 

l’ús de la via i del mobiliari urbà, espais, béns i serveis públics; de seguretat, neteja i salut pública, 

i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats. 

 

Concretament, no són permesos els següents usos i comportaments: 

 

a) Escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi, si s’escau, dins la 

via pública, als espais públics o als transports públics.  

 

b) Manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i de 

subministrament d’aigua i xarxes de rec o qualsevol altre tipus d’instal·lació de qualsevol 

companyia i/o operador de serveis sense autorització municipal.  

 

c) Abocar a la xarxa de clavegueram, als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada, a 

les voreres, als solars i als escocells elements corrosius, pintures, restes d’obres (runes, òxids, 

morter, formigó, etc.), olis de cuina i lubricants de cotxes o màquines. 
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d) Malmetre els bancs, els seients, els contenidors, els gronxadors i altres elements del mobiliari 

urbà situats a la via o espais públics. 

 

e) Banyar-se o rentar-se en fonts; llençar-hi qualsevol mena de substància o material que pugui 

contaminar les aigües, el medi o obturar el desguàs. 

 

f) El consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus, en espais públics, i, en especial, als 

carrers, places, platges i aquells llocs que puguin alterar la convivència ciutadana o la tranquil·litat 

de l’entorn, excepte en casos d’espais autoritzats o actes, com terrasses o festes municipals. En 

cap cas es permetran situacions d’embriaguesa que afectin a la pacífica convivència. Es 

considerarà falta greu quan el consum es realitzi de forma massiva o davant de menors o dels 

centres educatius o esbarjo en l’horari d’obertura. 

En tot cas, recordar que el consum i tinença de de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies 

psicotròpiques en llocs, vies o establiments públics ja es troba prohibit per normativa sectorial. 

 

Pel que fa al consum de tabac, s’estarà a allò regulat per la normativa sectorial vigent en cada 

moment, tant d’àmbit estatal com de la Generalitat de Catalunya. Es fa notar expressament que, 

al moment d’aprovar la present ordenança, resta prohibit fumar en els recintes dels parcs infantils 

i àrees o zones de joc per a la infància, entenent per tals espais a l’aire lliure acotats que 

continguin equipament o condicionaments destinats específicament per al joc i esbarjo de 

menors. 

 

g) Agafar flors, fruits o plantes, regar, podar i talar en parcs, jardins, zones enjardinades d’ús 

públic o zones verdes senyalitzades; trepitjar o malmetre talussos, parterres i plantacions ni 

maltractar plantes, flors ni arbres. 

 

h) Encendre foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als espais i vies públiques urbanes, 

llevat que es posseeixi una autorització expressa de l’Ajuntament. Constitueix infracció molt greu 

fer-lo en zones arbrades. A les zones rurals i/o forestals s’haurà de procedir, conforme a la 

normativa vigent, a comunicar o sol·licitar, segons s’escaigui, la corresponent autorització 

administrativa. En queden excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes sempre que 

compleixin amb la normativa vigent i disposin de les mesures adequades per evitar possibles 

incendis. Caldrà tenir en compte les prohibicions d’encendre foc de caire general i excepcional 

que vinguin marcades per ens supramunicipals. 

 

i) Fer ús de material pirotècnic, a excepció de les nits de revetlla de Sant Joan i de Sant Pere o 

manifestacions de cultura popular amb la corresponent autorització municipal. Atès que  els 

petards fàcilment superen els decibels màxims autoritzats per la normativa, aquests només es 

podrien tirar els dies de revetlla en zones allunyades d’habitatges o residències, de centres 

geriàtrics, per motius de salut, així com de benzineres per afectar a la seguretat de tots.  

Així mateix resta prohibit llençar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per 

motius de risc d’incendi. 

Resta prohibit l’ús dels articles de les categories F1 (bombetes, bengales de pal, sortidors, 

voladors...) i F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, tubs xiuladors...) a menors de 12 i  16 anys 

respectivament, i de la categoria F3 (petards i coets mitjans i grans) a menors de 18 anys. 
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La distància de seguretat respecte els articles de la categoria F1 (bombetes, bengales de pal, 

sortidors, voladors...) ha de ser igual o superior a 1 metre; pel que fa als articles de la categoria 

F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, tubs xiuladors...) la distància ha de ser igual o superior 

a 8 metres; i la distància de seguretat respecte els articles de la categoria F3 (petards i coets 

mitjans i grans) ha de ser igual o superior a 15 metres. 

j) La venda ambulant i la compra en l’espai públic de qualsevol tipus de mercaderies sense la 

corresponent llicència municipal.  Els agents de la autoritat podran, com a mesura cautelar, 

procedir a la retirada de les mercaderies exposades, sense perjudici de la sanció que pogués 

derivar. L’autoritat que ha de resoldre l’expedient, sempre que es tracti de mercaderia adulterada, 

falsificada, fraudulenta o no identificada, o que pugui suposar un risc per al consumidor, podrà 

acordar el comís com a sanció accessòria. Així mateix, està prohibit 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. Igualment, es prohibeix col·laborar en la 

realització o prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic, així com el seu ús o consum. 

 

k) Apostar amb diners o béns a la via pública i als espais públics, llevat d’aquelles pràctiques que 

estiguin sota l’empara de la legislació vigent en matèria de jocs i apostes, o que siguin 

organitzades per entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipals i ho hagi autoritzat prèviament 

la regidoria corresponent. 

 

l) Llençar papers, xiclets, pipes o deixalles fora de les papereres o dels contenidors 

d’escombraries corresponents; llençar burilles fora dels cendrers o abandonar trastos, estris o 

similars a la via pública, als espais oberts públics sense edificar o espais naturals. 

 

m) Netejar vehicles amb sabó a la via pública així com estacionar vehicles a la via publica per a 

la seva venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries, sempre que es dugui a 

terme per empreses o representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi 

d'autorització municipal. 

 

n) Deixar sense netejar la via pública durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o 

entrada a qualsevol obra o magatzem de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia a la 

via pública. Així mateix, es prohibeix la circulació d’aquests vehicles quan no cobreixin la seva 

càrrega a fi d’evitar la generació de pols o partícules. 

 

o) Lligar objectes a elements situats a la via pública o limítrofs amb ella que dificultin la mobilitat. 

En qualsevol cas, no es podran lligar objectes als arbres, fanals o altres elements ornamentals 

de la via pública. En tots aquests casos, les autoritats municipals podran procedir a retirar aquests 

objectes segons el seu criteri. 

 

p) Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització de la Policia Local. 

 

q) Es vetllarà per evitar l'exercici de la mendicitat coactiva, agressiva o d'assetjament dins de les 

vies i espais públics del terme municipal, i especialment la mendicitat amb menors, persones 

amb necessitats especials i la que utilitzi com a reclam qualsevol animal, sens perjudici del que 

disposa l’art. 232 del Codi Penal. Queden incloses també aquelles conductes que, sota 

l’aparença de mendicitat, s’exerceixin de forma coactiva o mitjançant assetjaments que 

mailto:cubelles@cubelles.cat


 

 
Pl. de la Vila, 1 
938 950 300  
08880 Cubelles 
cubelles@cubelles.cat 

 
Pàgina 9 de 37 

    

obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels 

espais públic, o la que pretengui oferir productes o serveis als conductors de vehicles. 

 

Els agents de la Policia Local, si ho estimessin convenient i fos possible, conduirien els que 

practiquin la mendicitat a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o 

ajudar a la persona que ho necessiti en allò que sigui possible. 

 

Els agents de l'autoritat podran sol·licitar la documentació a les persones que exerceixin la 

mendicitat en el terme municipal i adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en 

coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions públiques.  

 

L'Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d'entitats de solidaritat amb 

l'objectiu de resoldre situacions personals extremes. 

 

r) Acampar i fer campaments en terrenys quin ús urbanístic no hi sigui permès (ús residencial 

mòbil). 

s) Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti 

la mobilitat per a la resta d’usuaris. 

 

t) Donar de menjar a animals a la via pública d’acord amb el que disposa l’article 22 de 

l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals: 

 

No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o altres 

espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no 

tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i altres.  

Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al manteniment de les 

colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest efecte així com aquelles 

persones autoritzades també per l’Ajuntament, per realitzar captures d’animals amb l’objectiu 

final d’acollir-lo, donar-lo en adopció o retornar-lo al propietari/ària si es un animal perdut. 

 

u) Els menors que es trobin al carrer i presentin indicis d’abandonament o extravio seran portats 

a les dependències policials on es faran les actuacions pertinents en cada cas: lliurar-los a les 

autoritats competents o retenir-los en custòdia mentre no es pugui posar a disposició de llurs 

pares o tutors.  Així mateix es faran les indagacions o la publicitat que, en cada cas, s’estimi 

convenient. Hi haurà coordinació amb serveis socials municipals per si aquests són coneixedors 

del cas i/o disposen de seguiment i pla de treball amb la família.  

 

Quan algun particular conegui situacions de desprotecció a menors: maltractaments, 

negligències, abusos..., informarà immediatament a la Policia Local, la qual adoptarà les mesures 

legals i/o de prevenció pertinents, i posarà la situació en coneixement dels serveis socials 

municipals perquè l’analitzin i realitzin la intervenció social i seguiment que correspongui i si 

s’escau, la derivin a l’EAIA (equip d’atenció a la infància i adolescència amb risc) per a prendre 

les mesures administratives pertinents.  

És un dret i un deure de tot menor anar a l'escola durant el període d'edat que estableixi la 

legislació vigent, actualment fins als setze anys. És responsabilitat del pare, mare, tutor o 

guardador legal procurar l’assistència del menor al centre escolar fins a aquesta edat. 
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Els agents de la Policia Local portaran a l’escola o l’institut (o al centre educatiu que engloba les 

dues coses) o a casa del pare, mare, tutor o guardador a qualsevol infant que durant les hores 

escolars es trobi, al carrer, fora del recinte escolar, i ho comunicaran als serveis socials 

municipals de l'Ajuntament.   

Els serveis municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un control 

exhaustiu de l'absentisme escolar. (Això ho fan els serveis socials municipals a través de les 

comissions socials que es fan amb les escoles e instituts, en coordinació amb educació i/o 

joventut quan la intervenció social del cas ho requereix).  

És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal evitar que els infants transitin sense la 

companyia d’un major d’edat, o romanguin al carrer, especialment en hores nocturnes. En aquest 

cas la Policia Local portarà al menor a casa del pare, mare o tutor legal i comunicarà l’actuació a 

serveis socials municipals (es tractarà el cas a les comissions socials de l’escola o institut per 

valorar si es tracta d’un cas d’absentisme puntual o reiterat per prendre les mesures oportunes). 

v) Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals 

retribuïts a l’espai públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat dels 

diferents usos de l'espai públic; és especialment prohibit per aquesta Ordenança l'oferiment, la 

sol·licitud, la negociació o l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan 

aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de 

distància de centres docents o educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim 

general del sistema educatiu. 

 

Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals, siguin o no retribuïdes, a l´espai 

públic. 

 

Secció 1: Platja  

 

Article 7  

1. L’Ajuntament vetllarà pel manteniment de les platges municipals de la seva competència en 

bones condicions higiènico-sanitàries. 

2. La seguretat a les platges, i especialment les activitats en el mar, exigeixen l’observació de les 

indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de 

bany. 

3. A les platges de competència municipal es col·locaran diversos màstils, durant la temporada 

de bany i per part del Servei de Salvament a la platja, on onejaran les respectives banderes, les 

quals determinaran les condicions de seguretat per al bany d’acord amb els següents colors: 

 

a) Bandera verda: indica l’absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la platja. 

b) Bandera groga: Bany permès amb precaució, cal extremar les precaucions a l’aigua. 

c) Bandera vermella: Prohibició del bany. Les persones que es banyin sense fer cas d’aquesta 

prohibició ho fan sota la seva responsabilitat. En aquest cas poden ser obligades a sortir de 

l’aigua per la seva seguretat sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent de 

l’autoritat municipal. 

 

Article 8 

En tot cas, a la zona de platja queda prohibit: 
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a) Passejar o romandre amb animals a les platges no habilitades a tal efecte, a excepció dels 

gossos pigall que estiguin realitzant aquesta funció. A les zones protegides (ZEPA de les platges 

de Cubelles) es prohibeix la circulació i permanència de gossos durant tot l’any. 

 

b) Llançar-se a l’aigua en zones rocalloses, amb espigons o des d’estructures fixes. Tampoc està 

permès el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en aquest sentit o on el pas 

estigui restringit. 

c) Llençar brosses, papers, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles o 

qualsevol tipus de residus a la sorra o a l’aigua, ni dipositar i/o abandonar objectes punxants, de 

vidre, amb arestes tallants o que puguin representar un risc per als usuaris. 

d) Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com d’animals. 

e) Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments 

i/o altres matèries, al mar o a les dutxes, a les fonts o als rentapeus. 

f) Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes 

similars. 

g) Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta d’usuaris o veïns. 

h) Instal·lar conduccions aèries o subterrànies, llevat que es disposi d’autorització. 

i) Disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc, el qual sigui susceptible de causar 

lesions, a excepció d’actes autoritzats per l’administració competent, i a excepció de zones 

habilitades per a joc. 

j) L’acampada, en qualsevol de les seves modalitats i/o instal·lacions de carpes. 

k) L’extracció de sorres. 

l) Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes. 

m) Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals. 

n) La circulació amb qualsevol tipus de vehicle, excepte els aparells especials de minusvàlids i 

els oficials. 

o) Les accions o omissions que causin danys o menyscapte als béns del domini públic marítimo-

terrestre o al seu ús, així com l’ocupació sense el degut títol administratiu. 

p) Qualsevol ús privat, llevat dels que disposin d’autorització. 

 

Secció 2: Contaminació Visual 

 

Subsecció 1: Informació i propaganda incontrolada 

 

Article 9 

L’exercici d’informació i propaganda al municipi, com són la distribució de cartells, adhesius, 

banderoles, pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats a la publicitat o a activitats de 

caràcter comercial es regularà, si s’escau, a través de l’Ordenança sobre publicitat dinàmica de 

l’Ajuntament de Cubelles, la qual contemplarà les conductes, infraccions i la regulació de les 

corresponents sancions.  

 

Article 10 

Les associacions, entitats o partits polítics que realitzin o promoguin una acció hauran de retirar 

el material emprat quan s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan s’hagi assolit el motiu de la 

reivindicació i/o anuncis d’actes. 
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Subsecció 2: Grafits i altres pintades 

 

Article 11 

1.És totalment prohibit de realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en 

façanes o vidres d’immobles, parets, instal·lacions, elements de transport públic, monuments, 

edificis, elements del paisatge urbà i natural i de les vies públiques en general sense l’autorització 

expressa de l’Ajuntament, a excepció dels murs de l’espai de l’skate. A tal efecte, caldrà que la 

persona o persones interessades presentin una sol·licitud, la qual anirà acompanyada d’una 

descripció on, com a mínim, s’indiquin les mides, la data i el lloc on pretenguin portar a terme 

l’acció. En cas de no ser contestada aquesta sol·licitud, el silenci s’entendrà com desestimatiu. 

 

2. Es considerarà molt greu quan aquest actes es realitzin sobre edificis o elements del patrimoni 

cultural o artístic de la ciutat. 

 

Article 12 

Quan el grafit o pintada s’efectuï sobre un bé privat en la via pública serà necessària l’autorització 

expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona propietària del bé en qüestió. 

 

Article 13 

En tots els casos, es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure elements ofensius cap a 

persones o col·lectius. 

 

Article 14 

La infracció dels punts anteriors comportarà la retirada o intervenció dels materials o mitjans 

emprats. 

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 comminaran 

personalment a la persona infractora a que procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la 

imposició de  les sancions que corresponguin per la infracció comesa.  

L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció, amb 

càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les sancions 

corresponents.  

Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 

guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, aquells seran 

també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses 

pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o 

negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

Subsecció 3: Façanes, portes, finestres i balcons 

Article 15 

1. No és permès espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte d’ús domèstic en 

balcons i finestres que donin a la via pública, ni regar les plantes en horari diürn (08h a 22h) 

col·locades a les finestres i balcons de tal manera que pugui molestar als veïns o vianants a la 

via pública.  
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2. Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no podran sobresortir dels límits del balcó 

o finestra on estiguin instal·lats i hauran d’estar fixats a fi d’evitar que es desprenguin sobre la 

via pública. 

3. No és permesa la col·locació a les façanes dels locals comercials d’elements ornamentals 

quines mides no respectin el pas mínim de 0,90 metres per a les persones vianants. 

 

4. No es permès estendre i eixugar roba a les baranes i finestres exteriors que donin a la via 

pública. 

 

Subsecció 4: Ocupació i prestació de serveis a la via pública 

 

Article 16 

Tota ocupació o prestació de serveis a la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la 

corresponent llicència o autorització municipal d’acord amb la normativa legal a la qual estigui 

subjecta. Aquesta llicència o autorització ha d’estar disponible a requeriment de l’autoritat 

pública. 

 

L’incompliment del requisit de llicència o autorització municipal podrà ser constitutiu d’infracció, i 

aquesta tindrà caràcter lleu, greu o molt greu, segons els quatre supòsits que es detallen tot 

seguit: 

 

a) Quan l’incompliment es produeix per primera vegada i es regularitza durant els deu dies 

posteriors a la notificació del requeriment, es considerarà com a mera irregularitat no 

sancionable. 

 

b) Quan, en el supòsit de la lletra a), l’incompliment no es regularitza durant l’esmentat període 

de deu dies posteriors a la notificació del requeriment, es considerarà infracció de caràcter greu. 

 

c) Quan l’incompliment no es produeix per primera vegada, per haver-se produït el mateix fet una 

sola vegada durant els últims tres anys, si es regularitza durant els deu dies posteriors a la 

notificació del requeriment, es considerarà infracció de caràcter lleu. 

 

d) Quan, en el supòsit de la lletra c), el mateix fet ja s’ha produït més d’una vegada al llarg del 

període dels últims tres anys, es considerarà infracció molt greu. 

 

Article 17 

La regulació de totes aquelles instal·lacions, ja siguin de titularitat pública o privada, fixes o 

temporals, que s’ubiquen a l’espai destinat a ús públic, com ara carrers, places i parcs, platges, 

zones forestals, etc., tant de domini públic com privat, restaran subjectes a les condicions que 

s’estableixin en el títol habilitant d’ocupació. 

 

Article 18 

Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l’autorització corresponent podrà 

ser retirat del lloc i dipositat en un altre designat per l’autoritat competent, sens perjudici de la 

sanció corresponent a l’autor o autora de l’ocupació. 
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CAPÍTOL II: Deures de la ciutadania 

 

Secció 1. Obligacions dels titulars de béns, immobles, solars i terrenys 

 

Article 19 

1. Sens perjudici del compliment de la normativa sobre urbanisme, els propietaris d’immobles 

com ara edificis, instal·lacions, edificacions amb jardí, terrenys o solars estan obligats a mantenir-

los en bon estat de neteja, salubritat, seguretat i ornament públics, especialment les parts visibles 

des de la via pública o àrees d’influència que afectin a tercers. 

Així mateix tenen l’obligació de mantenir-los lliures de deixalles i residus, inclosa també 

l’exigència de desratització i desinfecció dels mateixos, que s’haurà de realitzar mitjançant 

serveis professionals de control de plagues. 

2. El fet de no tenir vorera no eximeix de mantenir la finca neta d’herbes que pugui representar 

perill de salubritat o incendi i, en tot cas, que mai superi els 40 cm.  

3. És potestat de l’Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs de neteja 

esmentats en aquest article, amb càrrec a l’obligat i sense perjudici de les sancions 

corresponents. 

 

Article 20 

Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un 

element important de l’ecosistema urbà. 

Com a tal, les persones que en són propietàries els han de mantenir en bon estat, fent la poda 

dels arbres i plantes i la neteja periòdica de les herbes per tal d’evitar que les plantes surtin de la 

seva propietat causant molèsties a tercers, i o cap a la vorera o la calçada, donat que no està 

permès que la vegetació envaeixi la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs 

necessaris per complir amb aquesta obligació que, en cas que sigui desobeïda, podrà procedir a 

l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la 

corresponent sanció. Alternativament, l’Ajuntament podrà procedir directament  a executar 

subsidiàriament per qüestions d’urgència, sense perjudici de que posteriorment es tramiti el 

corresponent expedient d’obligació de fer-se càrrec la persona propietària. 

 

Article 21 

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal·lació de fanals, 

senyals de circulació o altres elements de mobiliari urbà, sens perjudici de la reparació o 

compensació pels desperfectes que aquesta instal·lació produeixi. 

 

Article 22 

Els edificis situats en l’encreuament de vies urbanes, quedaran, a més, subjectes a la servitud 

d’exhibició de la placa amb retolació del nom de la via, i els seus propietaris hauran de deixar 

lliure d’impediments la perfecta visibilitat de les plaques. 

 

Secció 2. Organització i autorització d’actes públics 

 

Article 23 

1. Els organitzadors privats d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de 

les persones i els béns i, per tant, hauran de complir amb les condicions de seguretat generals i 
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d’autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan competent. Quan les circumstàncies ho 

aconsellin, l’Ajuntament exigirà als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una 

pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 

2. Els organitzadors d’actes públics hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats no 

s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant obligats, en el seu 

cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja, tal com s’indica en l’article 29. 

3. Així mateix, hauran de vetllar per tal que no es produeixin durant la seva celebració conductes 

que puguin alterar greument la convivència ciutadana. Si es donen aquestes conductes ho 

hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat. 

4. L’Ajuntament no atorgarà la conformitat per a la celebració d’actes en els espais públics on es 

pretenguin realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi 

espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades, els esmentats 

esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme. En aquests 

supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius 

on pugui celebrar-se l’acte i les mesures a adoptar. 

5. No obstant l’anterior, haurà d’estar-se amb caràcter preferent al que es troba regulat en 

l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts municipals i la 

cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles. 

6. Queda prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre 

les 21 i les 8 hores i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte 

quan provingui d’activitats populars o festives autoritzades així com de serveis municipals a la 

via pública que s’hagin de realitzar dins d’aquesta franja horària per al seu bon desenvolupament.  

 

Secció 3: Establiments de pública concurrència 

 

Article 24 

 

1. Sens perjudici del que disposa la regulació sectorial específica sobre establiments de pública 

concurrència, les persones responsables d’establiments de pública concurrència: 

 

- Estan obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i especialment en allò regulat en 

allò regulat en l’article 48 i següents. 

- Han de complir estrictament l’horari autoritzat a la llicència municipal o qualsevol altra norma o 

limitació legal pel que fa al cas, i especialment la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 

la contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya. 

- En cas que s’expedeixin begudes alcohòliques, seran responsables que els seus clients no 

surtin amb gots i ampolles al carrer tret en els casos d’espais autoritzats, com terrasses. 

- Són responsables d’adoptar les mesures adequades i, almenys, d’informar, per evitar actes no 

cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la sortida del local. 

 

2. Quan, per elles mateixes, no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos o 

les forces de seguretat i col·laborar-hi en tot moment. 

 

Article 25 

 

Els titulars d’establiments de pública concurrència que contractin serveis de vigilància seran 

responsables de les actuacions d’aquests serveis i col·laboraran amb els cossos de seguretat. 
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Secció 4: Neteja de la via pública i residus urbans  

 

Article 26 

1.Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal en 

condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament prestarà el servei públic 

corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i policia que 

s'esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general. 

2.Totes les persones que romanen al terme municipal de Cubelles estan obligades a evitar i 

prevenir embrutar el municipi en general i els seus espais públics en particular. 

3. En el marc del deure general de col·laboració, els ciutadans i ciutadanes tenen l'obligació de 

posar en coneixement de l'autoritat municipal les infraccions que en matèria de neteja presenciïn 

o que en tinguin coneixement. 

4. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les obligacions 

dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la seva reparació immediata, sense perjudici 

de cursar la denúncia que correspongui. 

5.Tractant-se de passatges particulars, patis interiors d’illes de cases, solars particulars, zones 

verdes particulars, galeries comercials i similars, correspondrà la neteja a la propietat. En el 

supòsit de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de netejar correspondrà 

solidàriament a tota la titularitat. 

 

Article 27 

Si s’han d’efectuar neteges especials d’espais públics (poda d’arbres, etc.), l’Ajuntament 

senyalitzarà prèviament la zona afectada, indicant els llocs de prohibició temporal 

d’estacionament de vehicles, i podrà retirar, a càrrec de l’infractor, els que, incomplint les senyals, 

impedeixin les operacions de neteja previstes. 

 

Article 28 

Els titulars d’activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, independentment del lloc en 

que es desenvolupi i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin 

procedents, han d’evitar la brutícia en la via pública, així com netejar la part d’ella i dels seus 

elements estructurals que s’haguessin vist afectats, i retirar els materials residuals resultants. 

L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents. 

 

Article 29 

Els organitzadors privats d’actes públics a la via resten obligats a informar a l’Ajuntament del lloc, 

recorregut i horari de l’acte públic que es pretengui celebrar. Els responsables de qualsevol 

activitat feta a la via pública o que afecti la via pública són responsables també de la seva neteja, 

especialment els establiments comercials i bars. L’Ajuntament els hi podrà exigir la constitució 

d’una fiança en metàl·lic o d’aval bancari per import dels serveis subsidiaris de neteja que 

previsiblement els pogués correspondre efectuar a conseqüència de la brutícia que pogués 

derivar-se de la celebració de l’acte públic.  

 

Article 30 

Es prohibeix la manipulació i selecció dels materials residuals dipositats en els diferents 

contenidors de la via pública pendents d’ésser recollits pels serveis corresponents prestats bé 

pel municipi o per empresaris privats. 

mailto:cubelles@cubelles.cat


 

 
Pl. de la Vila, 1 
938 950 300  
08880 Cubelles 
cubelles@cubelles.cat 

 
Pàgina 17 de 37 

    

 

Article 31 

1. Els responsables dels establiments i indústries que utilitzin per al seu servei espais ocupats 

habitualment per vehicles de tracció mecànica resten obligats a la seva neteja, especialment en 

allò que es refereix als abocaments d’olis, olis residuals o productes similars. 

2. Aquesta obligació afectarà també als espais reservats per a l’estacionament de camions, 

camionetes, autocars de lloguer o similars, essent els seus propietaris o titulars els responsables 

de la neteja dels espais ocupats. 

 

Article 32 

Així mateix, es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s’especifiquen a continuació: 

a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals tant a la calçada com a les 

voreres, clots, solars sense edificar i la xarxa de clavegueram. S’exceptuaran els supòsits en que 

hi hagi autorització prèvia municipal, o quan per motiu d’emergència així ho ordeni l’autoritat 

competent. 

b) Vessar qualsevol mena d’aigua bruta damunt les calçades, voreres, clots i solars sense 

edificar. 

c) L’abocament de qualsevol mena de producte industrial, líquid, sòlid o solidificable que, per la 

seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar a la integritat i 

seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. 

d) Realitzar qualsevol acte que produeixi brutícia o sigui contrari a la neteja i ornat de la via 

pública, a excepció d’aquells actes organitzats o autoritzats per l’Ajuntament. 

 

Article 33 

1. Es prohibeix l’abandonament de mobiliari i moblaments particulars a la via pública, així com 

de restes de poda, excepte els dies de recollida específics que estableixi l’administració i les nits 

corresponents anteriors als mateixos dies. 

2. Serà potestat del serveis municipals la retirada sense previ avís de tot objecte o material 

abandonat quan dificulti el pas, la lliure circulació o pugui ésser motiu d’afecció de la neteja o 

l’ornat de la via pública. 

3. Els materials assenyalats en els paràgrafs 1 o 2 precedents seran traslladats, per al seu dipòsit 

o eliminació, en els llocs d’equipament previstos a tal fi per l’autoritat municipal. 

4. El dipòsit d’aquests materials es regirà en tot moment per la legislació vigent i, en allò no 

previst, pel que disposi l’Alcaldia. 

5. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit o custòdia d’aquests materials seran a càrrec dels 

seus propietaris o productors. 

 

Article 34 

1. La brutícia de la via pública produïda a conseqüència de l’ús privatiu serà responsabilitat dels 

seus titulars. 

2. Els titulars d’establiments, siguin o no fixes, tals com bars, cafès, quioscs, llocs de venda i 

similars, estan obligats a mantenir en les degudes condicions de neteja tant les pròpies 

instal·lacions com l’espai urbà sotmès a la seva influència. 

3. Els titulars d’establiments que vulguin ocupar la via pública amb taules, cadires, quioscs, etc. 

hauran de sol·licitar el corresponent permís i ajustar-se al que especifica el mateix, abonant la 

corresponent taxa. 

 

mailto:cubelles@cubelles.cat


 

 
Pl. de la Vila, 1 
938 950 300  
08880 Cubelles 
cubelles@cubelles.cat 

 
Pàgina 18 de 37 

    

Article 35 

Es prohibeix l’evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram. 

 

Article 36 

Les escombraries domèstiques han de ser recollides en bosses que, tancades correctament, 

s’han de dipositar als contenidors corresponents. En cap cas es podran dipositar en papereres. 

Igualment, els comerços hauran de dipositar els residus en el lloc i en l’horari establerts per 

l’Ajuntament. 

 

Article 37 

Tota la ciutadania té el deure de dipositar les escombraries domèstiques per fraccions en el 

contenidor corresponent més proper al seu domicili. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-

ho al contenidor buit més proper. 

 

Article 38 

És recomanable que els particulars dipositin en els contenidors corresponents les escombraries, 

especialment la fracció de rebuig i la fracció d’orgànica, a partir de les 19 i fins a les 22 hores. 

 

En el cas dels comerços és obligatori que dipositin en els contenidors corresponents les 

escombraries, especialment la fracció de rebuig i la fracció d’orgànica, a partir de les 19 i fins a 

les 22 hores.  Qualsevol excepció a aquesta franja horària pels comerços haurà de ser 

consensuada i aprovada pels Serveis Tècnics Municipals. 

 

Article 39 

Seran sancionades aquelles persones que lliurin al servei de recollida d’escombraries domiciliaria 

residus que no tinguin aquesta categoria. També seran sancionades aquelles persones que 

dipositin les deixalles fora dels contenidors o en un element de contingut diferent a 

l’expressament assenyalat pels serveis municipals. 

En cap supòsit es permet el lliurament als serveis de recollida domiciliària de les següents 

categories de residus, categories per a les quals l’Ajuntament establirà els corresponents serveis 

de recollida sectorial: 

 

- Els animals morts a la via pública. En la resta de casos d’animals morts, recau la responsabilitat  

en el posseïdor o propietari dels mateixos així com en els titulars de clíniques veterinàries, que 

hauran de fer entrega dels mateixos a gestor autoritzat. En tot cas, resta absolutament prohibit 

també abandonar animals morts en qualsevol classe de terrenys, així com la seva inhumació en 

terrenys de propietat pública. 

- Els mobles, estris domèstics, andròmines i els materials residuals procedents de petites 

reparacions en els domicilis. 

- Runes i residus d’obres. 

- Residus de caràcter industrial i procedents de magatzems. 

- Residus de poda d’arbres i jardins.  

En aquelles zones que hi hagi habilitada la recollida de poda pel sistema “porta a porta” seran 

sancionades les contravencions a les instruccions d’aquest sistema. 
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TÍTOL II: RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS I VEÏNES 

 

CAPÍTOL I: Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns i veïnes 

 

Article 40 

Totes les persones propietàries i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o 

altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des d’aquests, puguin produir-se 

conductes o activitats que alterin necessàriament el descans i el benestar a les altres persones. 

 

Secció 1: Sorolls, vibracions i olors 

 

Article 41 

1.La producció de soroll, vibracions i olors a l’interior dels edificis fora dels valors límits que 

exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres resta regulat, si s’escau, en l’Ordenança 

Reguladora del Soroll i les vibracions de Cubelles i/o en l’Ordenança Municipal sobre la tinença 

d’animals de Cubelles.  

2.No obstant, i en el mateix sentit que així constarà en l’Ordenança del Soroll corresponent: 

 

a) caldrà per tant evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris com tancaments de 

porta brusc, cops, música alta, cants i similars, especialment en hores de descans 

nocturn.  

b)  Les reparacions domèstiques s’efectuaran entre les 8 hores i les 21 hores dels dies     

laborables i entre les 10 hores i les 21 hores dels dies festius, excepte en casos de força 

major. 

c)  Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries 

per a impedir que la tranquil·litat dels seus veïns i veïnes sigui alterada pel comportament 

d’aquests. 

3.Pel que fa a les olors, es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi 

l’emissió d’olors nocives i perjudicials per a les persones i al medi ambient;  

la persona responsable de la producció d’aquestes olors, sense perjudici de la sanció que es 

derivi del fet, està obligada de realitzar les accions oportunes perquè cessin les causes que les 

van motivar. 

4. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees expressament autoritzades, sempre i quan 

disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar 

possibles incendis. No obstant això, per motius climàtics quan existeixi risc d’incendi o 

contaminació mitjançant bans de l’alcaldia es podran efectuar restriccions d’aquests usos; en 

qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es realitzaran de forma que s’eviti 

la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència. 

5.Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.  

 

Secció 2: Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l’interior dels edificis 

 

Article 42 

La policia local o els tècnics municipals comprovaran, d’ofici o a requeriment de tercers, si els 

actes o les activitats que es desenvolupin suposen l’incompliment del que disposen les 
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Ordenances esmentades en l’article anterior. L’apreciació de la infracció es deduirà de l’informe 

emès. 

 

Article 43 

Qui infringeixi aquelles ordenances serà requerit a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la 

infracció i, en els casos que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet 

el soroll o les olors, la policia local farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als 

veïns. 

 

Article 44 

Queda sota responsabilitat dels titulars dels immobles: 

1. El manteniment de l’immoble lliure d’insectes, rosegadors i en bon estat de neteja, salubritat i 

seguretat. 

2. El compliment, a càrrec seu, dels requeriments que l’Ajuntament faci per impedir o corregir els 

efectes molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 

 

Article 45 

La junta de la comunitat de propietaris, els promotors/constructors immobiliaris, els 

administradors de finques i els arrendadors respecte als inquilins hauran d’informar els ocupants 

dels habitatges sobre el conjunt d’aquesta Ordenança i de les Ordenances Reguladores del 

Soroll i les Vibracions de Cubelles i sobre la tinença d’animals de Cubelles. 

 

Secció 3: Prevenció i resolució alternativa de conflictes 

 

Article 46 

L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a la prevenció 

per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic i comunitats de veïns. 

 

Article 47 

L’Ajuntament de Cubelles promourà especialment la mediació i la resolució de conflictes entre 

ciutadans i ciutadanes com a eina bàsica per a una societat més dialogant i més cohesionada. 

 

CAPÍTOL II: Conductes sexistes, per raó d’identitat de gènere i altres atemptats contra la 

dignitat de les persones 

 

Article 48 

 

1.Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament legal en 

la necessitat d’evitar en l’espai públic i en locals d’oci privats totes les pràctiques individuals o 

col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques 

discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o 

circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecin als col·lectius més 

vulnerables. 

 

2.Resten totalment prohibides totes aquelles conductes que no estan incloses en el codi penal i 

suposin un deteriorament de la convivència per raó de gènere, sexisme, orientació o identitat 

sexual i que es produeixin tant en espais públics com en locals d’oci d’aquest municipi, que a títol 

mailto:cubelles@cubelles.cat


 

 
Pl. de la Vila, 1 
938 950 300  
08880 Cubelles 
cubelles@cubelles.cat 

 
Pàgina 21 de 37 

    

d’exemple poden ser mirades sexuades no desitjades i continuades, comentaris sexuats no 

desitjats (“piropos”) o comentaris masclistes lesbofòbics, gaifòbics i transfòbics, invasió 

continuada de l’espai vital generant incomoditat a la persona o persones que ho pateixin, 

acorralaments, tocaments puntuals o continus no desitjats, seguiments, etc. 

 

Si  aquestes conductes es produeixen per part de titulars d’una llicència d’ocupació de domini 

públic, a més de la sanció pecuniària comportarà la prohibició a poder optar de nou a una nova 

llicència en aquest municipi o, en els casos més greus, la revocació de la llicència. 

 

Així mateix, aquelles conductes que puguin dur-se a terme per part dels promotors de bars, 

discoteques  i en general locals d’oci privat,  a més de la sanció pecuniària també podran 

comportar la retirada de la llicència en els casos més greus. 

 

3. En general no són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin 

contra la dignitat de les persones, com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut 

xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció 

psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries anàlogues. 

 

Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte 

o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb dificultats especials. 

 

En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors a l’espai públic. Estaran 

especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors realitzades per grups de 

persones que actuïn a l’espai urbà. 

 

4. Si les conductes descrites en aquest article fossin realitzades per grups de persones, 

s’imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d’aquests grups que es trobessin en el 

lloc dels fets i participessin activament en la realització de les conductes antijurídiques previstes. 

 

5. Quan les conductes sexistes i, en general, les contràries a la dignitat de les persones o 

discriminatòries puguin ser constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en 

coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient 

sancionador en els termes que s’indiquen en l’article 60.2. 

 

 

 

 

TÍTOL III: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR  

 

CAPÍTOL I: Inspecció i control 

 

Article 49 

Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de l’ordre públic i pel compliment d’aquesta 

Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula queden subjectes a l’acció 

inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de 
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les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les 

llicències municipals. 

 

Article 50 

És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions comeses 

contra aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres 

autoritats en aplicació de la normativa vigent. 

 

Secció 1: Responsabilitats Generals 

 

Article 51 

Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generaran 

responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible per via 

penal o civil. En aquest sentit, quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del 

procediment administratiu sancionador, que els fets o les conductes originadors d’infraccions 

administratives puguin derivar en actes il·lícits penals, ho haurà de comunicar immediatament a 

l’òrgan competent de l’Administració de Justícia per tal d’exigir responsabilitats penals en què 

hagin pogut incórrer les persones infractores i suspendrà l’esmentat procediment fins que es 

resolgui la via penal. 

 

Article 52 

Seran sancionades les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió siguin declarades 

responsables de la comissió d’alguna de les infraccions administratives contemplades en 

aquesta ordenança. En el cas que la responsabilitat administrativa recaigui sobre menors d’edat 

o persones no imputables, els seus representants legals hauran de respondre de les sancions 

pecuniàries que s’imposin. 

 

Article 53 

Seran responsables subsidiaris o solidaris les persones físiques o jurídiques afectades pel deure 

de prevenir les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho determini una llei 

reguladora. 

 

Article 54 

En aquells casos en que el compliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança 

correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de 

participació de cada una d’elles en la comissió de la infracció, respondran solidàriament tant de 

les infraccions comeses com de les sancions que se’ls imposin. 

 

Secció 2: Procediment sancionador 

 

Article 55 

En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves competències i 

per a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels serveis, equipaments, 

béns i espais públics de la ciutat, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta 

Ordenança i a la respectiva legislació sectorial mitjançant el corresponent procediment 

sancionador. 
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Article 56 

Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals 

establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015 (estatal) del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, al procediment sancionador establert en la corresponent 

legislació sectorial i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i, 

supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. 

Article 57 

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que 

representin vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en els articles que la 

desenvolupen. 

 

Article 58 

L’Alcaldia podrà delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que s’hagin 

de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Ordenança, i les funcions instructora i 

resolutòria d’aquests procediments. 

La delegació d’aquestes facultats podrà fer-se en òrgans diferents del mateix Ajuntament, o en 

d’altres organismes aliens al mateix. Les resolucions dels expedients sancionadors hauran 

d’indicar clarament quin és el precepte infringit i quins són els perjudicis provocats en nom del 

civisme i la bona convivència. Així mateix, quan la conducta atempti greument la convivència 

ciutadana, l’Ajuntament, si és procedent, es personarà, en la condició que correspongui segons 

la legislació processal vigent, en les causes obertes als jutjats i tribunals. 

 

Article 59 

Les sancions pecuniàries que es deguin a l’Ajuntament per infraccions a la present Ordenança 

podran exigir-se per la via de constrenyiment. 

 

Secció 3: Infraccions i apreciació de delicte o falta 

 

Article 60 

1.Les infraccions tipificades per aquesta ordenança se sancionen amb les multes següents: 

 

a) Per la comissió d’infraccions molt greus: una multa d’entre 1.501 i 3.000 euros 

b) Per la comissió d’infraccions greus: una multa d’entre 751 i 1.500 euros 

c) Per la comissió d’infraccions lleus: una multa fins a un import màxim de 750 euros, sense 

perjudici dels que disposa l’article 64. 

 

Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que estableix la legislació de 

règim jurídic i procediment administratiu. 

 

2.Quan les conductes a les que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció 

penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els antecedents 

necessaris de les actuacions practicades. 
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En cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d’un procés 

penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució 

definitiva de l’expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en 

l’àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats 

provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció administrativa. 

 

La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s’aprecia 

diversitat de fonament. 

 

Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment sancionador abans de la intervenció 

judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés al respecte de les 

autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que pugui interposar la persona presumptament 

infractora sobre l’establiment o vigència de les esmentades mesures provisionals. 

 

 

Secció 4: Concurrència de sancions 

 

Article 61 

Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 

hagi relació de causa efecte s’imposarà només la sanció que resulti més elevada. 

 

Article 62 

Quan no es doni la relació de causa-efecte a què es refereix l’apartat anterior, als responsables 

de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les 

infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer 

supòsit s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta 

requerida. 

 

 

 

TÍTOL IV: ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES A LA SANCIÓ ECONÒMICA 

 

CAPÍTOL I: Reparació del dany i execució subsidiària 

 

Article 63 

Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les 

persones responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà 

també la reparació dels danys causats i/o la reposició de la realitat física alterada. 

 

Article 64 

L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin 

d’efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, degudament justificades, 

originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 

 

CAPÍTOL II: TREBALLS COMUNITARIS 

 

Article 65 
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En les sancions per infraccions lleus es pot substituir la corresponent sanció econòmica per 

treballs de reparació, o prestacions socials en benefici de la comunitat, o bé per mitjà de la 

participació en activitats formatives en valors cívics. Quan els implicats siguin menors d’edat, les 

activitats substitutòries han de reunir, en tot cas, les següents condicions: 

 

- Han de tenir un interès social o realitzar-se en benefici de persones en situació de precarietat. 

- Estaran relacionades, preferentment, amb la naturalesa del bé jurídic malmès pels fets comesos 

pel menor. 

- No podran atemptar a la dignitat del menor. 

- No estaran supeditades a la consecució d’interessos econòmics. 

 

Article 66 

Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció, les persones que hagin obstruït o 

obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador. 

 

Article 67 

A fi que la mesura tingui un caràcter plenament constructiu i educador, ha d’ajustar-se als 

principis següents: 

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

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

c) Ser coherent i adequada a la infracció comesa. 

d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per 

a la comunitat i/o per a ella mateixa. 

e) 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. 

f) 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. 

 

Article 68 

Els serveis municipals responsables de la coordinació del sistema de prestació substitutiva a la 

sanció econòmica es reserva la facultat de denegar sol·licituds per manca de recursos per fer 

front a l’execució de la mesura. 
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DISPOSICIONS ADICIONALS 

 

Primera 

Els aspectes més concrets relacionats amb la tinença d’animals de companyia, publicitat 

dinàmica i sorolls i vibracions que poden afectar a la convivència ciutadana de Cubelles es 

regularan a través de la normativa vigent i/ordenances que es puguin aprovar.  

 

Segona 

Les conductes cíviques i incíviques que es produeixin en l’espai de la Desembocadura del Riu 

Foix resten regulades en la pròpia Ordenança Reguladora de l’ús i accés públic de la 

desembocadura del Riu Foix, essent d’aplicació supletòria la present Ordenança.  

 

Tercera 

Disposar que l’Ajuntament reguli, en el moment que s’estableixi amb continuïtat, si s’escau, el 

servei d’agents cívics, tot introduint l’oportuna modificació de l’articulat de la present Ordenança. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança 

es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el 

moment de cometre’s la infracció. 

 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

 

Primera 

Queda derogada l’Ordenança de Policia i Bon Govern de Cubelles que va ser aprovada el 26 

d’agost de 1970. 

 

Segona 

Queda derogat el Reglament regulador del Servei Públic de neteja viària del municipi de 

Cubelles, quin text va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

el 28 de maig de 2008. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Primera. Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagi publicat completament el text en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 

previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

 

 

Publicat Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Data 28-6-2019. CVE 2019022778 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&06/022019011501.pdf&1 
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ANNEX 1 

 

TAULA D’INFRACCIONS I SANCIONS D’ÀMBIT GENERAL 

 

ARTICLE SUPÒSIT CONDUCTA GRAVETAT 

6.a 1 Escopir a la via pública Lleu 

6.a 2 
Escopir als espais i instal·lacions públics o 

transports públics 
Greu 

6.a 3 
Fer necessitats fisiològiques fora dels indrets 

destinats a aquest fi dins la via pública 
Lleu 

6.a 4 
Fer necessitats fisiològiques espais i 

instal·lacions públics o transports públics 
Greu 

6.b 1 

Manipular o modificar els sistemes de 

senyalització viària, d’enllumenat públic i de 

subministrament d’aigües i xarxa de reg o 

qualsevol altra tipus d’instal·lació de qualsevol 

companyia i/o operador de serveis sense 

autorització municipal 

Greu 

6.c 1 Abocar a la xarxa de clavegueram restes d’obres Greu 

6.c 2 

Abocar als contenidors de brossa, a les 

papereres, a la calçada a les voreres, als solars i 

als escocells dels arbres elements corrosius, 

pintures, olis de cuina i lubricants de cotxes o 

màquines 

Greu 

6.c 3 
Abocar a la xarxa de clavegueram olis de cuina 

o lubricants 
Molt greu 

6.d 4 

Malmetre els bancs, els seients, els gronxadors, 

i altres elements del mobiliari urbà de la via 

pública 

Greu 

6.e 1 
Banyar-se o rentar-se en fonts públiques o 

permetre que ho facin gossos o animals 
Lleu 

6.e 2 
Permetre que els animals beguin directament de 

les fonts públiques 
Lleu 

6.e 3 
Llençar-hi qualsevol mena de substància que 

pugui obturar el desguàs de les fonts públiques 
Lleu 

6.g 1 

Agafar flors, fruits o plantes; trepitjar o malmetre 

talussos, parterres i plantacions així com 

maltractar les plantes, flors o arbres. Regar, 

podar i talar en parcs, jardins, en zones 

enjardinades d’ús públic o zones verdes 

senyalitzades 

Lleu 

6.g 2 
Pujar-se als arbres, sacsejar-los o realitzar 

qualsevol activitat que pugui malmetre’ls 
Lleu 

6.h 1 

Encendre o mantenir foc encès amb qualsevol 

finalitat als espais i vies públiques urbanes 

sense autorització expressa de l’ajuntament 

Greu 
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6.h 2 
Encendre o mantenir foc encès, en zones 

arbrades 
Molt greu 

6.i 1 
Fer ús de material pirotècnic a la via i als espais 

públics, sense la corresponent autorització 
Lleu 

6.i 2 

Fer ús de material pirotècnic a excepció de les 

nits de revetlla de Sant Joan i de Sant Pere o 

manifestacions de cultura popular amb la 

corresponent autorització municipal 

Greu 

6.i 

 
3 

Llançar o dirigir petards sobre persones, animals 

o béns així com col·locar-los sobre la vegetació, 

espais verds, el mobiliari urbà i els béns privats 

perquè hi explotin 

Greu 

6.i 4 

Llençar petards els dies de revetlla de Sant Joan 

i de Sant Pere en zones properes a habitatges, 

residències, centres geriàtrics i benzineres 

Molt greu 

6.j 1 

Practicar la compravenda ambulant no 

autoritzada a l’espai públic de qualsevol tipus de 

mercaderies. 

Greu 

6.j 2 
Col·laborar als espais públics amb els venedors 

ambulants no autoritzats 
Greu 

6.k  
Apostar amb diners o béns a la via o espais 

públics 
Lleu 

6.l 1 

Llençar papers, xiclets, pipes o deixalles fora de 

les papereres o contenidors d’escombraries; 

llençar burilles fora dels cendres corresponents 

Lleu 

6.l 2 
Abandonar trastos, estris o similars a la via 

pública o als espais oberts sense edificar 
Lleu 

6.l 3 
Abandonar trastos, estris o similars a la via 

pública o als espais oberts sense edificar 
Greu 

6.m 1 
Netejar vehicles amb sabó a la via pública 

 
Greu 

6.m 2 

Estacionar vehicles a la via publica per a la seva 

venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment 

publicitàries, sempre que es dugui a terme per 

empreses o representi un ús intensiu de l'espai 

públic, excepte que es disposi d'autorització 

municipal. 

 

 

6.n 1 

No netejar la via pública després de les 

operacions de càrrega i descàrrega, o de sortida 

o entrada a obres o magatzems de vehicles, 

quan aquestes operacions generin brutícia. 

Greu 

6.n 2 

Circular per la via pública sense portar la càrrega 

coberta quan aquesta sigui susceptible de 

generar pols o partícules. 

Greu 
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6.o 1 
Lligar objectes a elements situats a la via publica 

o limítrof amb ella que dificultin la mobilitat 
Lleu 

6.o 2 
Lligar objectes a arbres, fanals o altres elements 

ornamentals de la via Pública 
Greu 

6.p 1 
Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la 

corresponent autorització de la Policia Local 
Greu 

6.q 1 

Exercir conductes, sota l’aparença de mendicitat, 

de forma coactiva o mitjançant assetjaments, 

que obstaculitzin o impedeixin de manera 

intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i 

ciutadanes pels espais 

públics, o la que pretengui oferir productes o 

serveis als conductors de vehicles 

Greu 

6.r 1 Establir campaments o acampar sense permís Greu 

6.s 1 

Fer un ús impropi dels espais públics i els seus 

elements, de manera que impedeixi o dificulti la 

mobilitat per la resta d’usuaris 

Lleu 

6.t 1 

Donar de menjar a animals a la via pública 

d’acord amb el que disposa l’article 22 OOMM 

animals 

Lleu segons 

article 59 

OOMM 

animals 

6.v 1 

Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, 

directament o indirectament, serveis sexuals 

retribuïts a l’espai públic quan aquestes 

pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat 

dels diferents usos de l'espai públic 

Lleu 

6.v. 2 

L'oferiment, la sol·licitud, la negociació o 

l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai 

públic, quan aquestes conductes es duguin a 

terme en espais situats a menys de dos-cents 

metres de distància de centres docents o 

educatius en els que s'imparteixen 

ensenyaments del règim general del sistema 

educatiu 

Greu 

6.v 3 
Mantenir relacions sexuals, siguin o no 

retribuïdes, a l´espai públic 
Greu 

11 1 

Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o 

expressió gràfica en façanes o vidres 

d’immobles, parets, instal·lacions, elements de 

transport públic, 

monuments, edificis, elements de paisatge urbà i 

de les vies públiques en general, sense 

autorització 

Greu 

11 2 
Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o 

expressió gràfica en façanes o vidres d’edificis o 
Molt Greu 
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elements del patrimoni cultural o artístic de la 

ciutat 

12 1 

Realitzar qualsevol pintada, grafit sobre un bé 

privat que es trobi instal·lat de forma permanent 

en la via pública sense l’autorització expressa de 

l’Ajuntament i del seu propietari/a 

Greu 

15 1 

Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol 

roba o objecte d’ús domèstic en balcons i 

finestres que donin a la via pública fora de 

l’horari comprès entre les 22’00h i les 7’00h del 

dia següent, i sempre que amb l’acció es 

produeixin vessaments sobre la via pública 

Lleu 

15 2 

Regar les plantes col·locades a l’exterior dels 

edificis fora de l’horari comprès entre les 22’00h i 

les 7’00h del dia següent, i sempre que amb 

l’acció es produeixin vessaments o esquitxades 

sobre la via pública 

Lleu 

15 3 

Instal·lar testos o jardineres als balcons o 

finestres que sobresurtin dels seus límits o 

sense fixar-los 

Greu 

15 4 

Col·locació a les façanes dels locals comercials 

d’elements ornamentals quines mides no 

respectin el pas mínim de 0,90 metres per a les 

persones vianants 

Lleu 

15 5 

Estendre i eixugar roba a la vista del públic als 

balcons, les finestres i les baranes exteriors de 

les terrasses. 

Lleu 

16 1 

Ocupar o prestar serveis a la via pública sense 

la corresponent llicència municipal en els 

supòsits establerts en aquest article 

Lleu/greu/molt 

greu 

19/20 1 

No mantenir els immobles com edificis, 

instal·lacions, edificacions amb jardí, terrenys o 

solars en perfecte estat de neteja salubritat, 

seguretat i ornament públic 

Lleu segons 

article 215.d) 

Decret 

Legislatiu 

1/2010 

21 1 

No facilitar la instal·lació de fanals, senyals de 

circulació o altres elements de mobiliari urbà en 

finques limítrofs amb la via pública. 

Lleu 

23 1 

Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat 

veïnal, especialment entre les 21 i les 8 hores i 

entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius 

i vigílies de festius, excepte quan provingui 

d’activitats populars o festives autoritzades així 

com de serveis municipals a la via pública que 

s’hagin de realitzar dins d’aquesta franja horària 

per al seu bon desenvolupament. 

Lleu, greu o 

molt greu, 

segons 

intensitat. En 

el seu cas, 

veure el que 

disposi 
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Ordenança 

Soroll 

24 1 

No adoptar, la persona responsable 

d’establiment de pública concurrència, les 

mesures adequades per evitar actes no cívics o 

molestos de la seva clientela a l’entrada o 

sortida del local 

Lleu 

24 2 

No avisar, la persona responsable d’establiment 

de pública concurrència, als cossos de seguretat 

per evitar conductes incíviques o molestes quan 

per ella mateixa no pugui evitar-les 

Greu 

26 1 

Embrutar el municipi en general i els seus espais 

públics en particular. 

 

Lleu 

30 1 

Manipular i seleccionar els materials residuals 

dipositats en els diferents contenidors de la via 

pública pendent d'ésser recollits 

Greu 

31 1 

Deixar sense netejar els espais ocupats per 

vehicles de tracció mecànica o reservats per a 

estacionaments de camions, camionetes, 

autocars de lloguer o similars, especialment en 

allò que es refereix als abocaments d’olis, olis 

residuals o productes similars 

Greu 

32 1 

Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de 

materials residuals tant a la calçada com a les 

voreres, clots, solars sense edificar i la xarxa de 

clavegueram sense autorització municipal 

Lleu 

32 2 
Vessar qualsevol mena d’aigua bruta damunt les 

calçades, voreres, clots i solars sense edificar. 
Lleu 

32 3 

Abocar qualsevol mena de producte industrial, 

líquid, sòlid o solidificable susceptible de produir 

danys als paviments o afectar a la integritat i 

seguretat de les persones i de les instal·lacions 

municipals de sanejament 

Greu 

32 4 
Realitzar qualsevol acte que produeixi brutícia o 

sigui contrari a la neteja i ornat de la via pública 
Lleu 

33 1 
Abandonar mobiliari i moblaments particulars a 

la via pública així com restes de poda 
Greu 

35 1 
Evacuar residus sòlids per la xarxa de 

clavegueram 
Greu 

37 1 
No dipositar les escombraries per fraccions als 

contenidor corresponents 
Lleu 

38 1 
No dipositar els residus dels comerços en els 

llocs i horaris establerts per a cada zona 
Lleu 

39 1 
Lliurar al servei de recollida d’escombraries 

domiciliaria residus que no tinguin aquesta 
Greu 
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categoria (animals morts, mobles, estris 

domèstics, andròmines i els materials residuals 

procedents de petites reparacions en els 

domicilis; runes i residus d’obres, residus de 

caràcter industrial i procedents de magatzems; 

residus de poda d’arbres i jardins) 

39 2 

Abandonar  animals morts en qualsevol classe 

de terrenys així com la seva inhumació en 

terrenys de propietat pública 

Greu 

39 3 

Dipositar deixalles fora del contenidor o en un 

element diferent a l’expressament assenyalat 

pels serveis municipals 

Lleu 

39 4 

Contravenir les instruccions al sistema de 

recollida de poda pel sistema “porta a porta” en 

aquelles zones que hi hagi habilitat aquest 

sistema 

Lleu 

41 1 

molestar els veïns amb sorolls innecessaris com 

tancaments de porta brusc, cops, música alta, 

cants i similars, especialment en hores de 

descans nocturn. 

 

41 2 

Reparacions domèstiques fóra de la franja 

horària d’entre les 8 hores i les 21 hores dels 

dies     laborables i entre les 10 hores i les 21 

hores dels dies festius 

 

41 3 

No adoptar les mesures necessàries per a 

impedir que la tranquil·litat dels seus veïns i 

veïnes sigui alterada pel comportament dels 

animals domèstics 

Lleu 

41 4 

Acció o omissió que generi l’emissió d’olors 

nocives i perjudicials per a les persones i al medi 

ambient 

Lleu, greu o 

molt greu 

segons 

intensitat 

41 5 
Fer barbacoes fora de les àrees expressament 

autoritzades Greu 

41 6 

Fer barbacoes en espais privats sense evitar 

que es produeixi tal quantitat de producció de 

fums i olors que acabin alterant la normal 

convivència 

Lleu 

41 7 
Abocar cendres incandescents als contenidors 

de recollida de residus Molt greu 

44 1 

No adoptar les mesures necessàries per 

mantenir l’habitatge lliure d’insectes i/o 

rosegadors 

Lleu segons 

article 215.d) 

Decret 
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Legislatiu 

1/2010 

47 2 

No assumir a càrrec seu el requeriment que 

l’Ajuntament faci per impedir o corregir els 

efectes molestos, insalubres o perillosos que 

perjudiquin als 

altres habitatges. 

Lleu segons 

article 215.d) 

Decret 

Legislatiu 

1/2010 

48 1 

Aquelles conductes que no estan incloses en el 

codi penal i suposin un deteriorament de la 

convivència per raó de gènere, sexisme, 

orientació o identitat sexual i que es produeixin 

tant en espais públics com en locals d’oci 

d’aquest municipi, que a títol d’exemple poden 

ser mirades sexuades no desitjades i 

continuades, comentaris sexuats no desitjats 

(“piropos”) o comentaris masclistes lesbofòbics, 

gaifòbics i transfòbics, invasió continuada de 

l’espai vital generant incomoditat a la persona o 

persones que ho pateixin, acorralaments, 

tocaments puntuals o continus no desitjats, 

seguiments, etc. 

 

Lleu, greu o 

molt greu, 

depenent de la 

intensitat del 

deteriorament 

de la 

convivència 

48 2 

Pràctiques i actituds individuals i col·lectives que 

atemptin contra la dignitat de les persones, com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de 

contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o 

de qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 

mitjançant insults, burles, molèsties 

intencionades, coacció psíquica o física, 

agressions o altres conductes vexatòries 

anàlogues. 

 

Lleu o greu 

depenent de la 

intensitat del 

deteriorament 

de la 

convivència 

48 3 

Pràctiques i actituds individuals i col·lectives que 

atemptin contra la dignitat de les persones, com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de 

contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o 

de qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 

mitjançant insults, burles, molèsties 

intencionades, coacció psíquica o física, 

agressions o altres conductes vexatòries 

anàlogues quan tinguin com objecte o s’adrecin 

contra persones grans, menors i persones amb 

dificultats especials 

 

Molt greu 
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48 4 

Pràctiques i actituds individuals i col·lectives que 

atemptin contra la dignitat de les persones, com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de 

contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o 

de qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 

mitjançant insults, burles, molèsties 

intencionades, coacció psíquica o física, 

agressions o altres conductes vexatòries 

anàlogues entre menors a l’espai públic. 

 

Molt greu 

  

 

 

 

  

mailto:cubelles@cubelles.cat


 

 
Pl. de la Vila, 1 
938 950 300  
08880 Cubelles 
cubelles@cubelles.cat 

 
Pàgina 36 de 37 

    

ANNEX 2 

 

TAULA D’INFRACCIONS I SANCIONS EN L’ÀMBIT DE LA PLATJA 

 

ARTICLE SUPÒSIT INFRACCIONS LLEUS 

8 1 
Passejar o romandre amb animals a les platges no habilitades, 

llevat dels gossos pigall (art.59.10 Ordenança Animals) 

8 2 

Llençar brosses, papers, restes de menjar, ampolles, aigües 

brutes, papers, burilles o qualsevol tipus de residus a la sorra o a 

l’aigua 

8 3 

Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat 

utilitzat per portar aliments i/o altres matèries, al mar o a les 

dutxes, a les fonts o als rentapeus 

8 4 
Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, 

gel, xampú o altres productes similars 

8 5 
Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta 

d’usuaris o veïns 

 

ARTICLE SUPÒSIT INFRACCIONS GREUS 

7 1 
No respectar la prohibició de banyar-se quan hi hagi bandera 

vermella 

8 6 
Circular o romandre amb animals a les zones protegides (ZEPA 

de les platges de Cubelles) 

8 7 
Llançar-se a l’aigua en zones rocalloses, amb espigons o des 

d’estructures fixes 

8 8 
Banyar-se en els espigons i en altres zones senyalitzades en 

aquest sentit o on el pas estigui restringit 

8 9 
Dipositar i/o abandonar objectes punxants, de vidre, amb arestes 

tallants o que puguin representar un risc per als usuaris 

8 10 
Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com 

d’animals 

8 11 L’exhibicionisme, assetjament i molèsties envers els visitants 

8 12 Instal·lar conduccions aèries o subterrànies sense autorització 

8 13 
Disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc 

susceptible de causar lesions  

8 14 Acampar, en qualsevol de les seves modalitats 

8 15 Extreure sorres de la platja o de l’espai natural 

8 16 Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes 

8 17 Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals 

8 18 

Les accions o omissions que causin danys o menyscapte als béns 

de domini públic marítim-terrestre o al seu ús, així com l’ocupació 

sense el degut títol administratiu 

8 19 Qualsevol ús privat de la platja, llevat autorització 
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