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Núm. d’expedient 3128/2020 -9145   
Departament SERVEIS TECNICS

MEMÒRIA RELATIVA AL TRAMIT DE CONSULTA PUBLICA PREVIA SOBRE 
L’ELABORACIO DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS I ACCÉS PÚBLIC DE 

LES PLATGES DE CUBELLES

D’acord amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia 2021/102, de data 4 de febrer, que 
ordena la incoació d’expedient per a la formació de l’Ordenança reguladora de l’ús i 
accés públic de les platges de Cubelles, així com d’acord amb allò establert a l’article 
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en 
el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte 
d’ordenança de civisme i convivència ciutadana, es duu a terme una consulta pública, 
amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives 
potencialment afectades per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el 
següent: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Es parteix d’una diagnosi realista feta al municipi de Cubelles en el que s’ha copsat 
que durant els darrers anys hi ha hagut un increment notable de l’afluència de turistes 
a les nostre platges, turisme que en un percentatge molt elevat correspon a persones 
que provenen de les rodalies de la ciutat de Barcelona i d’un sol dia, especialment 
dissabtes i diumenges, cosa que fa que a les platges cubellenques es produeixi un ús 
intensiu de les mateixes tals com pernoctacions, utilització de les dutxes per a l’higiene 
personal, producció de molts residus i brutícia degut a la utilització de l’espai de la 
sorra per a fer àpats principals, acampades, etc, etc.

Aquest ús intensiu genera una problemàtica greu per al sosteniment d’unes platges de 
qualitat, per les que aposta amb molts recursos econòmics l’Ajuntament.

La regulació de la intensitat dels usos de les platges, dins del marge competencial que 
se li atribueix als municipis amb costa, s’abordarà amb aquesta ordenança específica, 
per tal d’assegurar una bona gestió en matèria de sanitat, salubritat, manteniment i 
seguretat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b4e99aeaf6884749ba866d0defd9a702001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 2 de 2

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Actualment a l’Ordenança municipal de civisme de l’Ajuntament de Cubelles s’hi troben 
dos articles, el 7 i el 8, que regulen alguns aspectes relacionats amb el civisme a les 
platges.

No obstant, existeix una àmplia regulació a nivell estatal bàsicament (en seu legal i 
reglamentària per ser domini públic marítim terrestre), i també autonòmic, que afecta 
les platges, i que no tota la població coneix que ha de complir.

És per això que es proposa derogar els articles 7 i 8 de l’Ordenança de civisme i 
elaborar una nova ordenança reguladora de les platges que no només reguli aspectes 
relacionats amb el civisme sinó que també reprodueixi (i fins al marge que sigui 
possible es completi per part de l’Ajuntament) tota aquella altra normativa estatal i 
autonòmica que li són d’aplicació per a convertir-se en una font directa i recopilatòria 
de tot el que afecta a la ciutadania en l’ús que en fa de les platges de Cubelles. 
Aquesta elaboració de l’ordenança es farà d’una manera transparent i participativa on 
hi tinguin veu totes les màximes opinions possibles, sigui des d’entitats o col·lectius o 
sigui des de veïns interessats. 

En aquest context ha estat ja l’Associació de Veïns Nou Marítim que ha aportat una 
proposta d’ordenança que l’Ajuntament considera molt idònia per tal de treballar com a 
esborrany i que s’adjunta a la present memòria per a coneixement de la ciutadania.

c) Objectius de la norma

Bàsicament són tres:

- Aconseguir que tota la ciutadania tingui una única font o recopilació de tota la 
normativa que li és d’aplicació quan fa ús de les platges de Cubelles.

- Aconseguir mantenir les platges de Cubelles netes i d’alta qualitat.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

Les possibles solucions alternatives no regulatòries són la resta de polítiques de 
civisme que es podrien realitzar:

- campanyes de comunicació i difusió. 

- solucions administratives, com ara la creació d’agents cívics. Al respecte cal dir 
que a Cubelles ja s’ha implantat, des de l’estiu del 2018, un servei d’agents 
cívics a les platges.

Les possibles solucions alternatives regulatòries són altre tipus d’ordenances com la 
de civisme, que ja es troba aprovada per l’Ajuntament.
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