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PREÀMBUL  
 
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, entre els seus 
valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels drets i les llibertats de la 
ciutadania com a garantia de la convivència democràtica.  
 
Els canvis socioeconòmics que s’han esdevingut al nostre municipi al llarg dels darrers anys exigeixen 
noves respostes i el compromís municipal d’actuar en favor d’una societat més cohesionada, plural, 
oberta i dialogant. Així, la realitat legal analitzada ens porta a concloure que hi ha una franja de 
conductes que atempten contra el civisme i que són objecte d’alarma, queixa i rebuig de la 
ciutadania. Aquesta franja de conductes es troba bàsicament relacionada amb el dret a no haver de 
suportar situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament causades, ni accions o omissions 
que atemptin contra la dignitat, la intimitat o el benestar, i amb el dret a utilitzar i gaudir els espais 
públics, els serveis públics i els equipaments i les instal·lacions municipals en òptimes condicions. 
 
Actualment, els aspectes relacionats amb el civisme i la convivència a Mataró els regula l’Ordenança 
de civisme aprovada pel Ple del 31 de gener del 2005 i també la normativa sectorial i altres 
ordenances municipals. No obstant això, s’ha considerat necessària l’elaboració d’una nova 
Ordenança capaç d’afrontar de manera efectiva totes aquelles situacions socialment consensuades 
que poden afectar o alterar la convivència. En tot cas, la seva redacció ha requerit la revisió prèvia de 
l’articulat vigent en la matèria amb la voluntat de no extralimitar o contradir normes de rang superior 
i evitar duplicitats.  
 
L’Ajuntament de Mataró, mitjançant la present Ordenança, pretén millorar el clima de civisme i 
convivència ciutadana per fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la 
ciutadania, siguin veïns o veïnes del nostre o d’altres municipis. Tot això, essent conscients que per 
assolir-ho no n’hi ha prou amb l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’autoritat municipal, 
sinó que cal intervenir-hi integralment, desenvolupant una correcta activitat preventiva i 
promocionant la reeducació de les persones infractores per mitjà de programes de sensibilització, 
d’intervenció socioeducativa, de conscienciació i de reparació. 
 
Concretament, els objectius de la norma són: 
 

a) Contribuir a garantir els drets i deures de la ciutadania i la protecció de les persones, i regular 
les mesures per fomentar el civisme i la convivència. 

b) Establir les normes de comportament a l’espai públic i els usos impropis de l’espai públic, 
dels serveis públics, dels equipaments i les instal·lacions municipals, del mobiliari urbà, dels 
parcs, dels jardins i de la resta d’espais verds, de l’arbrat públic i de les platges. 

c) Identificar les situacions de contaminació acústica a l’espai públic i privat. 
d) Promoure accions preventives com a instruments de consciència cívica i social. 
e) Donar prioritat a les mesures municipals consistents en la gestió positiva del conflicte entre 

la ciutadania. 
f) Fixar el règim sancionador, tipificant les infraccions i sancions pròpies de l’Ordenança. 

 
D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, l’Ordenança s’adequa als principis de bona regulació. 
 
Respecte a la seva necessitat i eficàcia, aquesta norma permet assolir els objectius que la 
fonamenten i dona compliment al principi de proporcionalitat, en la mesura que només recull 
aquelles càrregues o restriccions necessàries per complir les raons d’interès general que la motiven. 
 
Pel que fa al principi de seguretat jurídica, l’Ordenança desenvolupa en l’àmbit de les competències 
municipals la normativa estatal i autonòmica, i ofereix un marc normatiu precís i estable. 
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En aplicació del principi de transparència, aquesta norma s’ha sotmès als tràmits de consulta pública 
prèvia, d’audiència i d’informació pública per assegurar la participació de la ciutadania en general i 
dels col·lectius especialment afectats. 
 
I respecte al principi d’eficiència, racionalitza la gestió administrativa i la dels recursos públics 
emprats amb aquesta finalitat. 
 
L’Ordenança de civisme i convivència consta de 59 articles distribuïts en sis títols.  
 
El títol I està destinat a regular en cinc capítols una sèrie de disposicions generals en les quals 
s’emmarquen les directrius de la política de convivència que vol impulsar l’Ajuntament de Mataró: 
des dels principis generals de civisme i convivència, amb els seus drets i obligacions ciutadanes 
inherents, fins a les mesures de foment dels hàbits de convivència i la prevenció i gestió positiva de 
conflictes veïnals. 
 
El títol II estableix les normes de comportament a l’espai públic. Es divideix en dos capítols que 
regulen, d’una banda, les normes de conducta ciutadana a l’espai públic, com ara els atemptats 
contra la dignitat de les persones, la degradació visual de l’entorn urbà (grafits, pintades i altres 
expressions gràfiques), la pràctica d’activitats lúdiques a l’espai públic quan pertorbi els legítims drets 
del veïnat o de la resta de persones usuàries, les juguesques, la realització de necessitats 
fisiològiques, el consum i la venda de begudes alcohòliques, les actituds vandàliques en l’ús del 
mobiliari urbà, l’ornament públic o els artefactes pirotècnics, les fogueres i les fogates; i de l’altra, 
altres normes de conducta ciutadana a l’espai públic que adopten formes de mendicitat i aquelles 
que suposen la utilització de l’espai públic per a l’oferiment i la demanda de serveis sexuals retribuïts. 
 
El títol III regula en quatre capítols els usos impropis de l’espai públic, dels serveis públics i dels 
equipaments i les instal·lacions municipals, així com el deteriorament del mobiliari urbà, i els usos, 
també impropis, dels parcs, dels jardins, de les zones verdes, de l’arbrat públic i de les platges. 
 
El títol IV regula la contaminació acústica en dos capítols que aborden la contaminació acústica a 
l’espai públic i privat, fent remissió a la normativa sectorial i municipal aplicable quan el soroll es 
produeix a l’espai privat. Aquest títol també regula en el seu capítol III altres actes incívics a l’espai 
privat que ocasionin molèsties al veïnat de manera reiterada. 
 
El títol V regula en dos capítols la falta de respecte i consideració als agents de l’autoritat, incidint en 
les expressions irrespectuoses, i la desobediència a l’autoritat o als agents de l’autoritat, 
especialment, la desobediència de les seves ordres, així com la negativa a identificar-se o l’al·legació 
de dades falses o inexactes en els processos d’identificació. 
 
El títol VI divideix la regulació de la policia administrativa en tres capítols, que recullen les funcions de 
la Policia Local en relació amb el compliment de l’Ordenança, el deure de col·laboració envers 
aquesta i les funcions dels serveis de suport al civisme i a la convivència o del servei d’inspecció 
municipal, les intervencions específiques dels agents de l’autoritat, i el règim sancionador, que 
tipifica les infraccions i les sancions, i la seva graduació, així com el procediment sancionador i la 
responsabilitat, tant per la comissió de la infracció com per possibles danys.  
 
Per últim, l’Ordenança conté una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició 
derogatòria i dues disposicions finals. 
 
La disposició addicional recull la possibilitat de substituir la imposició d’una sanció de multa per 
mesures alternatives quan la normativa sectorial aplicable així ho estableixi.  
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Actualment, el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, regula les 
directrius per a la tipificació d’infraccions i sancions per les entitats locals en determinades matèries, 
resultant que, excepte norma amb rang de llei que estableixi la possibilitat de substituir sancions 
pecuniàries amb el compliment d’una sanció no pecuniària, les ordenances municipals, de manera 
autònoma, no poden imposar altres sancions que les dineràries en forma de multa.  
 
La disposició addicional a dalt esmentada palesa la voluntat municipal de proporcionar un instrument 
de modificació de conductes per a la ciutadania que pot resultar més eficaç que la mera exacció 
dinerària per comportaments antisocials al municipi, i que pot suposar, a més, un plus de pedagogia i 
d’exemplaritat davant d’activitats pertorbadores de la convivència local.  
 
La resta de disposicions de l’Ordenança no mereixen una especial menció, llevat de la disposició final 
segona, que diu que l’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’Ordenança a la ciutadania, a 
través dels mitjans de comunicació locals, i que en farà una distribució tan estesa com sigui possible.  
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TÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL I 
OBJECTE, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Article 1. Objecte. 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de civisme i convivència, on 
totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure, 
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions 
culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents al municipi de 
Mataró.  
 
2. Igualment, aquesta Ordenança té per objecte garantir a totes les persones que es trobin al 
municipi de Mataró el dret a utilitzar i gaudir els espais públics, els serveis públics i els equipaments i 
les instal·lacions municipals en òptimes condicions per a la convivència ciutadana.  
 
3. Als efectes expressats als apartats anteriors, aquesta Ordenança regula, partint dels drets 
reconeguts a la ciutadania, els deures de respecte en el seu exercici, identifica quins són els béns 
jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que 
poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la convivència ciutadana com els béns que hi ha a l’espai 
públic, recollint una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a la promoció del 
civisme i la convivència. 
 
Article 2. Fonaments legals. 
 
1. Aquesta Ordenança es formula en virtut de les competències conferides per la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
2. Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; la Llei orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic que habilita l’actuació municipal de 
policia administrativa en l’àmbit de la seguretat, el civisme i la convivència, sense perjudici de les 
normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment administratiu 
comú. 
 
3. L’Ordenança incorpora també els criteris orientadors de la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la ciutat, signada i aprovada per l’Ajuntament de Mataró, que estableix el 
compromís d’esmentar-la expressament en totes les seves ordenances municipals; dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 i de l’Agenda Urbana Europea. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació. 
 
1. La present Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Mataró i obliga totes les persones 
que viuen al municipi, així com les persones físiques i jurídiques que s’hi trobin o que hi desenvolupin 
activitats, sigui quina sigui la seva classificació jurídica administrativa. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró impulsarà la subscripció dels actes administratius específics que resultin 
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necessaris per dotar la intervenció administrativa municipal de la cobertura jurídica necessària. 
 
 

CAPÍTOL II 
PRINCIPIS GENERALS DE CIVISME I CONVIVÈNCIA: DRETS I DEURES 

 
Article 4. Principis generals de civisme i convivència. 
 
La ciutat és un espai col·lectiu on les relacions entre els veïns i les veïnes han d’articular-se sota els 
principis de llibertat, diversitat de gènere i no-discriminació, igualtat, respecte a la dignitat humana, 
tolerància, seguretat, lliure desenvolupament, salubritat i sostenibilitat. 
 
Article 5. Drets i deures dels veïns i les veïnes de Mataró. 
 
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen els 
drets i deures de les persones veïnes d’un municipi en relació amb el seu Ajuntament. Tots dos textos 
normatius disposen que també seran drets i deures dels veïns i les veïnes tots aquells altres 
establerts per les lleis i, en el seu marc, pels reglaments de la corporació. 
 
Article 6. Drets i deures de la ciutadania. 
 
1. Aquesta Ordenança reconeix aquests drets als ciutadans i les ciutadanes, sense perjudici d’altres  
drets que es puguin derivar de la resta de l’ordenament jurídic aplicable: 
 

a) Dret a la ciutat. Totes les persones tenen dret a trobar a la ciutat de Mataró les condicions 
socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i d’accessibilitat universal per viure-hi 
dignament.  

b) Dret a la convivència pacífica i a la seguretat a l’espai públic. Totes les persones tenen dret a 
conviure pacíficament i a viure de manera segura, com també tenen dret a una seguretat 
pública de proximitat i preventiva. 

c) Dret a la protecció de la salut. Totes les persones tenen dret d’accés a l’atenció i la prevenció 
sanitàries.  

d) Dret a un medi ambient i un entorn urbà sostenible. Totes les persones tenen dret a viure en 
una ciutat respectuosa amb el medi ambient, lliure de residus i de contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica, i a gaudir de tranquil·litat dins la ciutat, sense perjudici de l’activitat 
cultural, comercial, industrial, econòmica i social.  

e) Dret a l’educació. Totes les persones tenen dret a rebre una educació de qualitat, a portar els 
infants a una escola bressol i a utilitzar recursos socials per al ple desenvolupament 
intel·lectual i de les habilitats socials. Així mateix, les persones amb necessitats educatives 
especials tenen dret a rebre una atenció personalitzada, d’acord amb les seves necessitats 
mèdiques, educatives, socials i psicològiques, i a rebre una formació contínua que els 
permeti millorar les condicions laborals. 

f) Dret d’associació, de reunió i de manifestació. Totes les persones tenen dret al foment de la 
vida associativa com a expressió ciutadana, a trobar a la ciutat espais públics per organitzar 
reunions obertes i trobades informals i a tenir garantit el lliure accés a aquests espais.  

g) Dret a una política municipal que promogui i incorpori l’equitat en totes les esferes de la vida 
pública i privada. Totes les persones tenen dret a una política municipal que promogui la 
igualtat de gènere i que lluiti contra la violència masclista, i a participar en la vida pública i 
privada de la seva ciutat en igualtat de condicions.  

h) Dret a la igualtat de tracte i no-discriminació. Totes les persones tenen dret a viure amb 
dignitat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tot tipus de discriminació. 
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i) Dret al pluralisme envers les qüestions religioses. Totes les persones tenen dret a professar 
la seva religió respectant la llei i al fet que l’Ajuntament mantingui una relació d’igualtat amb 
qui representi les diferents confessions de la ciutat. 

j) Dret a l’autonomia personal i a la inclusió laboral de les persones en situació de 
vulnerabilitat. Les persones amb diversitat funcional tenen dret a rebre l’atenció i la 
protecció especials que necessiten, sense discriminació, i al fet que els serveis públics 
promoguin la seva autonomia personal i la inclusió laboral. Les persones drogodependents o 
amb altres addiccions greus tenen dret a rebre accions de suport adequades a les seves 
necessitats i a no ser discriminades per la seva malaltia. Totes les víctimes de violència, 
especialment de l’àmbit familiar, infants i gent gran, tenen dret a rebre atenció específica. 

k) Dret d’informació i accés als registres i arxius municipals. Totes les persones tenen dret a ser 
informades sobre les normes, l’organització, l’activitat, els serveis i els tràmits municipals; a 
consultar la documentació que els afecti i a tenir còpies i certificacions acreditatives dels 
acords adoptats per l’Ajuntament. 

l) Dret d’accés als serveis públics i a una bona Administració municipal. Totes les persones 
tenen dret a accedir a uns serveis públics eficaços i adaptats a les seves necessitats, a ser 
ateses per l’Administració municipal amb respecte i sense patir cap tipus de discriminació, i a 
ser indemnitzades per l’Ajuntament quan pateixin una lesió a conseqüència dels serveis 
públics municipals. 

m) Dret d’accés a les noves tecnologies. Totes les persones tenen dret a gaudir d’una xarxa de 
telecomunicacions de qualitat, a comunicar-se amb l’Ajuntament a través de les noves 
tecnologies i a rebre formació i suport en l’ús de l’Administració electrònica. 

n) Dret a tenir garantida la confidencialitat i protecció de les dades personals. Totes les 
persones tenen dret a la protecció de les seves dades personals. Això implica saber qui 
gestiona les seves dades, per a quina finalitat es tenen i a qui es faciliten. 

 
2. Aquesta Ordenança estableix els deures de la ciutadania següents, com a pressupòsit bàsic de 
convivència a l’espai públic i sense perjudici d’altres deures que es puguin derivar de la resta de 
l’ordenament jurídic aplicable: 
 

a) Deure de respectar les normes de conducta que preveu aquesta Ordenança o altres 
ordenances i reglaments municipals, així com les resolucions i bans de l’Alcaldia que s’hagin 
emès, bé per aplicació directa o per reenviament de la legislació sectorial estatal o 
autonòmica. 

b) Deure de no menyscabar amb el seu comportament els drets i les llibertats de les altres 
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció.   

c) Deure de tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials aquelles persones  
que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, ho necessitin 
més. 

d) Deure d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat, els serveis públics, els 
equipaments i les instal·lacions municipals i el mobiliari urbà, d’acord amb la seva pròpia  
naturalesa, destinació i finalitat, respectant el dret d’ús de les altres persones usuàries. 

e) Deure de les persones propietàries o ocupants d’immobles, d’edificis, de construccions,  
d’instal·lacions, de vehicles o d’altres béns de titularitat privada a evitar que, des d’aquests, 
es puguin produir conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a altres 
persones. 

f) Deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents en l’erradicació de les 
conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana. 

 
Article 7. Defensoria de la ciutadania. 
 
1. La Defensoria de la ciutadania a Mataró és la institució que té per missió vetllar pels drets de la 
ciutadania davant l’actuació de l’Administració municipal, dels organismes, de les empreses 
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municipals o de les empreses contractades per l’Ajuntament, en la mesura que desenvolupin 
funcions o prestin serveis públics encomanats o de competència de l’Administració municipal. El 
Defensor o la Defensora de la ciutadania és elegit/da i nomenat/da pel Ple de la corporació i 
compleix les seves funcions amb independència i objectivitat. 
2. Totes les persones poden presentar una queixa davant el Defensor o la Defensora de la ciutadania 
per l’incompliment dels drets i deures que preveu aquesta Ordenança. 
 
3. Les resolucions del Defensor o la Defensora de la ciutadania adopten la forma de recomanació, 
advertiment, recordatori o suggeriment, i poden proposar fórmules de conciliació, arbitratge o 
mediació entre les parts afectades. En tot cas, però, no poden modificar ni anul·lar actes 
administratius, ni ser objecte de recurs de cap mena. 

 
CAPÍTOL III 

MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA  
 
Article 8. Foment del civisme i la convivència. 
 
1. L’Ajuntament portarà a terme les polítiques de foment del civisme i la convivència que siguin 
necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són a la ciutat 
s’adeqüin als estàndards mínims de convivència, consensuats políticament i socialment, amb 
l’objectiu de garantir el civisme i de millorar la qualitat de vida a l’espai públic. 
 
2. Concretament, i sense perjudici d’altres actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament: 
 

a) Desenvoluparà polítiques de foment del civisme actiu i la convivència consistents en la 
realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals; en la 
celebració de conferències i taules rodones; en la convocatòria de premis i concursos  
literaris,  periodístics  o  fotogràfics, i en totes les altres iniciatives que es considerin 
convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb el civisme i la convivència a 
Mataró. 

b) Promourà la protecció i la promoció de la igualtat de totes les persones, independentment 
de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social, l’orientació o la 
identitat sexual, i el respecte a la diversitat cultural, sexual i religiosa, per evitar actituds 
contràries a la dignitat personal i comportaments discriminatoris. 

c) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, fomentar els  
acords  i  promoure la ciutadania responsable i el civisme actiu. A aquest  efecte,  
l’Ajuntament oferirà a la ciutadania vies de gestió positiva del conflicte, com ara la mediació. 

d) Estimularà el comportament solidari i empàtic dels ciutadans i les ciutadanes als espais 
públics perquè prestin ajuda a les persones que la necessitin. Es fomentaran també altres 
actituds de solidaritat que contribueixin a fer que la ciutat sigui més amable i acollidora, 
especialment amb les persones més vulnerables. 

e) Facilitarà que qualsevol persona pugui fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, les 
queixes, les reclamacions o les peticions que consideri oportunes per millorar el civisme i la 
convivència. 

f) Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes, 
educatives, socials, empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altra índole, per 
fomentar entre els membres la seva col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives 
diverses a favor del civisme i la convivència a la ciutat, així com per donar a conèixer i 
fomentar el respecte a les seves normes bàsiques. 

 
Article 9. Participació, voluntariat i associacionisme. 
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1. L’Ajuntament impulsarà diverses fórmules i espais de participació adreçats a aquelles persones,  
entitats o associacions que vulguin col·laborar en les iniciatives municipals sobre la promoció i el 
manteniment del civisme i la convivència. 
 
2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les associacions veïnals i les altres 
associacions  i  entitats  ciutadanes  que,  pel  seu  objecte  o  finalitat,  tradició,  arrelament  a  la  
ciutat,  experiència, coneixements o altres circumstàncies, puguin contribuir més al foment del 
civisme i la convivència. 
 
Article 10. Accions de suport a les persones afectades per actes contraris al civisme i la convivència. 
 
1. L’Ajuntament donarà suport a les persones físiques  o  jurídiques,  públiques  o  privades,  que  
s’hagin  vist afectades o lesionades per actuacions contràries al civisme i la convivència, informant-les 
dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos, i les derivarà, si escau, als serveis municipals 
competents en l’àmbit que correspongui. 
 
2. L’Ajuntament es podrà personar, si escau, en les causes obertes als jutjats i tribunals. 

 
CAPÍTOL  IV 

PREVENCIÓ I GESTIÓ POSITIVA DE CONFLICTES VEÏNALS 
 

Article 11. Principi de prevenció. 
 
L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a la prevenció i la 
promoció de conductes per millorar la convivència ciutadana i el civisme actiu a l’espai públic i a les 
comunitats veïnals. 
 
Article 12. Gestió positiva del conflicte. La mediació. 
 
1. L’Ajuntament promourà especialment la mediació com a eina bàsica de gestió positiva del 
conflicte entre la ciutadania. 
 
2. La mediació té una naturalesa preventiva i el seu objecte és promoure la cultura de la participació, 
la responsabilitat individual i col·lectiva i el diàleg com a forma de gestió del conflicte. Per aquesta 
naturalesa preventiva, la mediació s’ha d’iniciar de manera prioritària quan es detecti un conflicte 
entre les parts, en tot el que tingui a veure amb el civisme i la convivència ciutadana.  
 
3. La participació en la mediació i els acords als quals puguin arribar les parts en el procediment de 
mediació són de caire voluntari. 

 
CAPÍTOL V 

DE LES PERSONES MENORS D’EDAT 
 
Article 13. Principi de mínima intervenció. 
 
1. L’actuació policial amb infants o joves menors d’edat es limitarà als casos en què sigui estrictament 
necessària, en aplicació de la normativa vigent i sota el principi de mínima intervenció i protecció de 
l’interès superior de l’infant o jove. 
 
2. El tractament i els tràmits policials per fer s’adequaran a l’edat i les circumstàncies personals i 
familiars de la persona menor d’edat, així com a la naturalesa dels fets que originen la intervenció. 
 
Article 14. Dret i deure de les persones menors d’edat a l’escolarització. 
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1. L’Ajuntament de Mataró exercirà les competències que atorga als ens locals la Llei 14/2010, de 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. En el desenvolupament d’aquesta 
llei, és d’aplicació el Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i 
adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. L’assistència als centres d’ensenyament educatius durant l’educació bàsica obligatòria és un dret i 
un deure de les persones menors d’edat, des dels sis fins als setze anys.  
 

TÍTOL II 
NORMES DE COMPORTAMENT A L’ESPAI PÚBLIC 

 
CAPÍTOL I 

NORMES DE CONDUCTA CIUTADANA 
 
Article 15. Igualtat de tracte i no-discriminació.  
 
1. S’han d’evitar totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les 
persones. 
 
2. La Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, estableix una regulació 
comuna i integral de les mesures i les garanties bàsiques per al reconeixement de la dignitat de la 
persona. Aquesta llei té per finalitat evitar qualsevol de les formes de discriminació per raó d’origen 
territorial o nacional i xenofòbia; sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i qualsevol forma de 
LGTBI-fòbia o de misogínia; edat; raça, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme com 
l’antisemitisme o l’antigitanisme; llengua o identitat cultural, ideologia, opinió política o d’una altra 
índole o conviccions ètiques de caràcter personal; conviccions religioses, i qualsevol manifestació 
d’islamofòbia, de cristianofòbia o de judeofòbia; condició social o econòmica, situació administrativa, 
professió o condició de privació de llibertat, i qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les 
persones sense llar; discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat 
funcional; alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques; aspecte físic o 
indumentària, i per qualsevol altra característica, circumstància o manifestació de la condició 
humana, real o atribuïda, que siguin reconegudes pels instruments de dret internacionals. 
 
3. La competència per incoar i instruir els expedients administratius sancionadors en virtut del règim 
sancionador que recull el títol V de la llei sectorial esmentada a l’apartat anterior, així com per 
imposar les sancions subsegüents, correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Això 
no obstant, els ens locals poden demanar la delegació de la potestat sancionadora i exercir-la en 
coordinació amb l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 16. Discussions i baralles. 
 
1. Es rebutja la violència física o psíquica entre les persones. 

 
2. Es prohibeix participar en baralles o discussions a l’espai públic, especialment quan ocasionin una 
pertorbació de la convivència ciutadana. 
 
Article 17. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques.  
 
1. És necessari evitar la contaminació visual i la degradació de l’entorn urbà, i garantir el dret 
col·lectiu a gaudir del paisatge urbà del municipi i el deure d’abstenir-se de deslluir-lo.  
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2. Es prohibeix dur a terme tot tipus de grafisme, pintada, escrit, rascada, gravat, taca, gargot, 
inscripció, esquerda, incrustació, forat o deformació, amb qualsevol matèria,  substància o 
objecte, en béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, en béns 
mobles o immobles privats visibles des de l’espai públic i, especialment, en els béns que integren els 
patrimonis públics especials, considerats com el conjunt de béns o elements que pel seu valor 
històric, artístic, arquitectònic, natural, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, 
bibliogràfic, científic o tècnic gaudeixen d’una protecció i defensa especials. 
 
La prohibició que estableix aquest apartat no és d’aplicació als murals artístics que es pintin amb 
l’autorització de l’òrgan municipal competent, o quan s’hagin de fer en un bé moble o immoble 
privat visible des de l’espai públic, amb l’autorització de l’òrgan municipal competent i de la 
propietat. 
 
Article 18. Activitats lúdiques.  
 
1. La pràctica de qualsevol activitat lúdica a l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte 
envers les altres persones, i al fet que no comporti perill per a la seva integritat física ni per a la 
integritat dels béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o la dels 
béns que integren els patrimonis públics especials.  
 
2. Es prohibeix la pràctica d’activitats lúdiques a  l’espai  públic que pertorbi els legítims drets del 
veïnat o els d’altres persones usuàries, com ara el dret al descans, a la convivència pacífica o a la 
seguretat, especialment quan posin en perill la integritat física d’altres persones usuàries o la 
integritat dels béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o la dels 
béns que integren els patrimonis públics especials. 
 
Article 19. Juguesques. 
 
1. S’ha de salvaguardar la seguretat pública, la llibertat de circulació de les persones i la protecció 
dels legítims drets dels usuaris o les usuàries de l’espai públic. 
 
2. Es  prohibeix  a  l’espai  públic  l’oferiment  de  juguesques  que  comportin  apostes  amb  diners  o 
béns, o tots dos.  
 
Article 20. Necessitats fisiològiques. 
 
1. S’ha de protegir la salubritat pública, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat i el 
respecte a les pautes generalment acceptades de civisme i convivència. A aquest efecte, Mataró 
disposa d’una xarxa de lavabos públics ubicats en diferents zones de la ciutat. 
 
2. Es prohibeix fer necessitats fisiològiques a l’espai públic, com ara defecar, orinar o escopir, 
especialment en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors d’edat, o 
en els béns que integren els patrimonis públics especials.  
 
Article 21. Consum i venda de begudes alcohòliques.  
 
1. S’ha de vetllar per la protecció de la salut pública i la salubritat, pel respecte al medi ambient, per 
la protecció de les persones menors d’edat, pel dret al descans dels veïns i les veïnes i pel dret a 
gaudir d’un espai públic net i no degradat, garantint la competència lleial en el marc d’una economia 
de mercat i els drets dels consumidors i les consumidores i dels usuaris i les usuàries. 
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L’Ajuntament de Mataró, a fi de pal·liar els problemes de seguretat pública derivats del consum i la 
venda de begudes alcohòliques, exercirà les competències que atorga als ajuntaments la Llei 20/85, 
de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.  
 
2. L’Ordenança de la via pública és la norma aplicable al comerç ambulant de begudes alcohòliques a 
la via pública. 
 
3. Es prohibeix especialment el consum de begudes alcohòliques a l’espai públic i a la resta de llocs 
de concurrència pública quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 

 
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa de l’espai públic o del lloc de concurrència pública, el 

consum es faci de manera massiva per grups de ciutadans o ciutadanes, o quan es convidi a 
l’aglomeració.  

b) Quan l’acció del consum alteri o deteriori la tranquil·litat de l’entorn o provoqui situacions de 
brutícia o d’insalubritat. 

c) Quan el consum s’exterioritzi de manera denigrant per a la resta de persones usuàries de la 
via pública o del lloc de concurrència pública. 

d) Quan l’espai públic o el lloc de concurrència pública on es consumeixi l’alcohol es caracteritzi 
per l’afluència de menors. 

 
4. És permès el consum de begudes alcohòliques que tingui lloc en establiments i altres espais 

reservats expressament per a aquesta finalitat, com ara terrasses, vetlladors, envelats de festes 
municipals o en altres actes públics que comptin amb l’oportuna autorització atorgada per l’òrgan 
municipal competent. 

 
5. L’òrgan municipal competent podrà prohibir, per raons de seguretat pública, el consum i la venda 
de begudes alcohòliques en tots els establiments oberts al públic, independentment dels horaris 
d’obertura autoritzats, des de les 23.00 hores fins a les 8.00 hores de l’endemà, inclosos els que 
gaudeixen d’excepcionalitat horària. 
 
Article 22. Vandalisme en l’ús del mobiliari urbà. 
 
1. El mobiliari urbà s’instal·la a l’espai públic amb la finalitat de ser útil per a la ciutadania, i aquesta 
n’ha de fer un ús responsable i curós. També l’Administració ha de tenir cura del seu manteniment i 
reemplaçar els elements que no compleixin les condicions de seguretat i bon estat. 
 
2. Es prohibeixen les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà, 
especialment quan generin situacions de risc o perill per a la salut, o quan posin en perill la integritat 
física d’altres persones usuàries. 
 
Article 23. Ornament públic. 
 
1. S’ha de salvaguardar el dret col·lectiu a gaudir del paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable 
del deure correlatiu de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornament. 
 
2. Es prohibeix la col·locació de testos o jardineres no fermades al vol de balcons, finestres, ampits, 
terrasses o paraments d’immobles que donin a l’espai públic. 
 
Article 24. Artefactes pirotècnics, fogueres i fogates. 
 
1. S’ha de protegir l’ús racional de l’espai públic, la seguretat, la salut i la integritat física de les 
persones i dels béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o la dels 
béns que integren els patrimonis públics especials. 
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2. Es prohibeix encendre fogueres o fogates, o totes dues, a l’espai públic. 
 
La prohibició que estableix aquest apartat no és d’aplicació quan la foguera o fogata hagi estat 
autoritzada per l’òrgan municipal competent. 
 
3. Es prohibeix igualment dirigir a l’espai públic artefactes pirotècnics contra les persones o contra els 
béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o els béns que integren els 
patrimonis públics especials. 
 
4. Es prohibeix especialment:  
 

a) Dirigir artefactes pirotècnics contra les persones amb risc per a la seva integritat física o 
contra els béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o els 
béns que integren els patrimonis públics especials, amb risc per a la seva integritat. 

b) Encendre artefactes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, o a la vora dels 
establiments d’expedició o emmagatzematge. 

c) Ficar artefactes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió 
d’objectes amb risc per a la integritat física de les persones o per a la integritat dels béns 
mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o els béns que integren 
els patrimonis públics especials. 

 
CAPÍTOL II 

ALTRES NORMES DE CONDUCTA CIUTADANA 
 
Article 25. Mendicitat. 
 
1. Les conductes que regula aquest article pretenen protegir el dret que tenen els ciutadans i les 
ciutadanes a transitar per la ciutat de Mataró sense ser molestades o pertorbades en la seva voluntat 
davant les formes de mendicitat insistent, intrusiva o agressiva, i la protecció de les persones quan la 
mendicitat es practica utilitzant menors o persones amb diversitat funcional com a reclam o 
acompanyant-se d’aquestes. 
 
2. Es prohibeix la pràctica de la mendicitat quan es desenvolupi mitjançant actituds insistents, 
intrusives o agressives que dificultin la lliure mobilitat de la ciutadania. 
 
3. Resta especialment prohibida la pràctica de la mendicitat utilitzant menors o persones amb 
diversitat funcional com a reclam o acompanyant-se d’aquestes. 
 
Article 26. Oferiment i demanda de serveis sexuals. 

 
1. Les conductes que regula aquest article tenen com a objectiu establir una regulació sobre 
l’ocupació de l’espai públic. En aquest sentit, persegueixen preservar les persones de l’exhibició de 
pràctiques d’oferiment, sol·licitud o acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, mantenir 
la convivència i evitar problemes de viabilitat en llocs de trànsit públic.  

 
L’Ajuntament col·laborarà amb les autoritats competents a perseguir i reprendre les conductes que 
atemptin contra la llibertat i la integritat sexual de les persones i que constitueixin una infracció 
penal. 
 
2. Es prohibeix especialment la sol·licitud o l’acceptació pel demandant de serveis sexuals retribuïts 
en zones de trànsit públic en les proximitats de llocs utilitzats per menors, com ara centres educatius, 
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parcs infantils o espais de lleure accessibles a menors d’edat, o quan aquestes conductes, pel lloc on 
es duen terme, puguin alterar la convivència o generar un risc per a la seguretat viària. 
 
Els agents de l’autoritat requeriran a les persones que ofereixen aquests serveis que s’abstinguin de 
prestar-los en aquests llocs, informant-les que la inobservança d’aquest requeriment podria 
constituir una infracció de l’article 40.3.  
 
3. Igualment, és especialment prohibit dur a terme qualsevol pràctica o relació sexual a l’espai públic 
mediant retribució. 
 

TÍTOL III 
DELS USOS IMPROPIS 

 
CAPÍTOL I 

USOS IMPROPIS DE L’ESPAI PÚBLIC, DELS SERVEIS PÚBLICS I DELS EQUIPAMENTS I LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
Article 27. Ús impropi de l’espai públic. 
 
1. La regulació que conté aquest article es fonamenta en la garantia d’un ús racional i ordenat de 
l’espai públic i, a més, si escau, en la salvaguarda de la salubritat i en la protecció de la seguretat i el 
patrimoni municipal. 
 
2. L’òrgan municipal competent podrà limitar l’ús dels espais públics, dels equipaments i de les 
instal·lacions municipals quan, per la seva pròpia configuració urbanística, intensitat d’ús, proximitat 
als habitatges o per altres característiques, les molèsties generades al veïnat siguin difícilment 
evitables si no se’n restringeix l’ús. A aquest efecte, emetrà el corresponent acte administratiu. 
 
D’acord amb els diferents mitjans d’execució forçosa que regula la Llei 39/2015, de 15 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones que no donin 
compliment a l’acte administratiu abans referit seran requerides pels agents de l’autoritat perquè 
cessin en la seva actitud i, en cas de negativa, podran ser desallotjades. 
 
3. Es prohibeixen els usos impropis de l’espai públic següents: 
 

a) Acampar-hi, acció que inclou la instal·lació estable de tendes de campanya, autocaravanes, 
caravanes o qualsevol altre vehicle.  

b) Cuinar-hi. 
c) Fer-hi barbacoes. 
d) Llençar deixalles de petit format fora de les papereres, com ara papers, embolcalls, xiclets, 

closques, puntes de cigars o cigarretes, envasos, gots o d’altres similars. 
e) Fer-hi qualsevol ús prohibit per resolució de l’òrgan municipal competent. 

 
La prohibició que estableixen les lletres a), b) i c) no és d’aplicació als llocs habilitats a l’efecte o quan 
l’ús hagi estat autoritzat per l’òrgan municipal competent. 
 
4. Són usos impropis de l’espai públic especialment prohibits: 
 

a) Impedir l’ús d’un espai públic a altres persones amb dret a utilitzar-lo. 
 
Article 28. Ús impropi dels serveis públics i dels equipaments i les instal·lacions municipals. 
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1. La prestació de serveis públics es concep com una eina per satisfer els interessos generals que 
requereix l’organització de mitjans personals i materials. Així mateix, en entorns urbans, els 
equipaments i les instal·lacions municipals de proximitat compleixen funcions de dinamització social i 
comunitària i ofereixen serveis a la ciutadania. Totes les persones tenen el deure de responsabilitzar-
se de l’ús adequat dels serveis públics i dels equipaments i les instal·lacions municipals. 
 
2. Es prohibeixen aquests usos impropis dels serveis públics i dels equipaments i les instal·lacions 
municipals: 
 

a) Pertorbar el normal funcionament d’un servei públic, equipament o instal·lació municipal. 
b) Entrar o romandre sense autorització en un equipament o una instal·lació municipal quan 

són tancats a l’ús públic. 
 
3. Es prohibeixen especialment aquests usos impropis dels serveis públics i dels equipaments i les 
instal·lacions municipals:  
 

a) Impedir l’ús d’un servei públic, equipament o instal·lació municipal a altres persones amb 
dret a utilitzar-los. 

b) Impedir el funcionament d’un servei públic, equipament o instal·lació municipal. 
 

CAPÍTOL II 
USOS IMPROPIS DEL MOBILIARI URBÀ 

 
Article 29. Ús impropi del mobiliari urbà. 
 
1. El mobiliari urbà s’ha d’utilitzar de manera que no pateixi un deteriorament que impedeixi la seva 
conservació normal. Totes les persones tenen l’obligació de respectar el mobiliari urbà i d’abstenir-se 
de dur a terme qualsevol acció que el pugui perjudicar, danyar, afectar, embrutar o enlletgir. És el 
fonament d’aquest article implicar la ciutadania i conscienciar-la de la necessitat de col·laborar en la 
seva protecció i manteniment. 
 
2. Es prohibeix fer un ús del mobiliari urbà contrari al seu destí. 
 
3. Es prohibeixen aquests usos impropis de les fonts públiques:  
 

a) Banyar-s’hi. 
b) Utilitzar les seves aigües per rentar-hi roba, objectes de qualsevol classe o animals. 
c) Abeurar-hi qualsevol tipus d’animals, excepte en fonts que siguin aptes per a aquest ús. 
d) Enfilar-s’hi i embrutar o danyar les figures o els elements existents. 
e) Connectar mànegues a l’abeurador. 
f) Fer provisió d’aigua per destinar-la a l’ús privat. 

 
La prohibició que estableix la lletra f) no és d’aplicació a les persones en situació de sensellarisme, 
vulnerabilitat o risc d’exclusió social.  
 

 
CAPÍTOL III 

USOS IMPROPIS DELS PARCS, DELS JARDINS, DE LA RESTA D’ESPAIS VERDS I DE L’ARBRAT PÚBLIC 
 
Article 30. Ús impropi dels parcs, dels jardins i de la resta d’espais verds. 
 
1. Les ciutats avancen establint un equilibri entre l’activitat urbana i el respecte a la natura i a la 
diversitat biològica que els és pròpia. Els parcs, els jardins i la resta d’espais verds són espais de 
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natura que es troben dins les ciutats i que tenen una importància vital per als habitants en tant que 
constitueixen llocs a l’aire lliure per al lleure i el foment de la convivència.  
 
2. Es prohibeixen aquests usos impropis en parcs, jardins i la resta d’espais verds: 
 

a) Els usos impropis prohibits per les lletres a), b), c), d) i e) de l’article 27.3 i els usos impropis 
especialment prohibits per la lletra a) de l’article 27.4. 

b) Entrar-hi o romandre-hi sense autorització quan són tancats a l’ús públic. 
c) Accedir a zones enjardinades acotades. 
d) Practicar-hi exercicis o activitats que malmetin la gespa de caràcter ornamental. 
e) Tallar-hi flors, branques o exemplars complets. 
f) Recol·lectar-hi fruits, bolets o vegetals. 

 
Article 31. Ús impropi de l’arbrat públic. 
 
1. S’ha de preservar i protegir l’arbrat públic de la ciutat, establint les accions que d’una manera més 
o menys directa puguin afectar-lo. 
 
2. Es prohibeixen aquests usos impropis de l’arbrat públic: 
 

a) Fer talls, incisions i cavitats, o clavar claus o qualsevol altre element similar, al tronc o a les 
branques dels arbres. 

b) Talar o podar arbres. 
c) Torçar, moure o manipular el sosteniment artificial dels arbres (tutors, tensors, etc.) en el cas 

que en disposin. 
d) Dipositar, encara que sigui de manera transitòria, materials d’obra sobre els escocells dels 

arbres, o abocar-hi qualsevol classe de productes tòxics. 
 

CAPÍTOL IV 
USOS IMPROPIS DE LES PLATGES 

 
Article 32. Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges. 
 
1. Les platges s’han d’utilitzar en la forma i les condicions que anualment assenyali el Pla de 
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges i la resta de normativa sectorial aplicable. 
 
2. Les persones que es banyin han de respectar les banderes de senyalització de l’estat de la mar. Els 
colors de les banderes i el seu significat és el següent: 

 
- Verd: condicions de bany favorables. 
- Groc: condicions de bany perilloses. 
- Vermell: condicions de bany prohibides. 

 
3. Les persones que es banyin fora de la temporada de bany, o fora de l’horari establert per a la 
prestació del servei de salvament i socorrisme, ho faran sota la seva responsabilitat. Als efectes de la 
present Ordenança, s’entendrà per temporada de bany el període que estableix anualment el Pla de 
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges. 
 
4. El Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges inclourà la determinació d’horaris 
diürns i la delimitació dels espais on serà permesa la pesca marítima recreativa practicada des de 
terra als llocs de bany durant el període establert com a temporada de bany. 
 
Article 33. Ús impropi de les platges. 
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1. La Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, disposa que correspon als ajuntaments mantenir les 
platges i els llocs públics de bany en les condicions de neteja, higiene i salubritat degudes, així com 
vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes, que recull l’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la qual es 
dicten normes i instruccions per a la seguretat humana en llocs de bany.  
 
2. Per raons de seguretat, són usos i conductes impròpies especialment prohibides als llocs de bany: 

 
a) El bany o la pràctica d’esports nàutics quan les banderes que informen de l’estat de la mar 

són de color vermell.  
b) El bany als espigons i en altres zones senyalitzades que no permeten el bany o que tenen el 

pas restringit. 
c) La pesca marítima recreativa practicada des de terra als llocs de bany en horari prohibit pel 

Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges.  
d) Desobeir les indicacions del personal socorrista, la senyalització o els missatges emesos per 

megafonia. 
 

3. Per raons de salubritat, es prohibeixen aquests usos impropis als llocs de bany: 
 

a) Utilitzar sabó o altres elements d’higiene a les dutxes públiques de les platges. 
b) Rentar a les dutxes públiques de les platges estris de cuina o recipients que hagin servit per 

portar aliments o altres matèries orgàniques. 
 

4. Per raons de civisme i convivència, es prohibeixen aquests usos impropis als llocs de bany: 
 

a) Utilitzar sense dret habilitant els espais reservats a persones amb mobilitat reduïda. 
b) Col·locar elements que obstaculitzin el pas de les rampes, passeres, escales i altres elements 

d’accés a la platja o a l’aigua. 
 

TÍTOL IV 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ALTRES ACTES INCÍVICS 

 
CAPÍTOL I 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A L’ESPAI PÚBLIC 
 
Article 34. Sorolls produïts per aparells o instruments musicals o acústics. 
 
1. El comportament de la ciutadania a l’espai públic s’ha de mantenir dins dels límits de la bona 
convivència ciutadana.  
 
2. Es prohibeix a l’espai públic pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat mitjançant: 
 

a) El funcionament d’aparells o instruments musicals o acústics. 
b) El funcionament d’aparells o instruments musicals o acústics des dels vehicles de titularitat 

privada que s’hi trobin circulant o en situació de parada o d’estacionament. 
 
La prohibició que recull la lletra a) d’aquest apartat no és d’aplicació quan el funcionament hagi estat 
autoritzat per l’òrgan municipal competent. 
 
Article 35. Sorolls produïts per la clientela dels establiments oberts al públic. 
 
1. Les persones responsables dels establiments oberts al públic han d’evitar el comportament 
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sorollós de la seva clientela en les zones d’accés exterior immediates. Quan per elles mateixes no 
puguin evitar aquestes conductes hauran de comunicar-les a les forces i cossos de seguretat per 
mantenir l’ordre i la convivència ciutadana, i hauran de col·laborar en tot moment amb els agents de 
l’autoritat. 
 
2. Es prohibeix a l’espai públic pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat mitjançant: 

 
a) Les veus, els cants o els crits produïts per la clientela dels establiments oberts al públic en les 

zones d’accés exterior immediates d’aquests establiments. 
 
 
Article 36. Sorolls produïts per sistemes d’avís acústics.  
 
1. La persona titular d’un sistema d’avís acústic és responsable d’adoptar les mesures adequades per  
evitar la provocació de falses alarmes. 
 
2. Es prohibeix accionar sense causa justificada qualsevol sistema d’avís acústic instal·lat en edificis o 
vehicles. 

CAPÍTOL II 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A L’ESPAI PRIVAT 

 
Article 37. Sorolls produïts per les relacions de veïnatge. 
 
1. La  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, estableix que 
correspon als ajuntaments elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i 
vibracions en el marc del que regula aquesta llei i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap 
cas es puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica que estableixen els 
annexos de la llei. També s’hi estableix que les esmentades ordenances han de regular, entre 
d’altres, les activitats pròpies de les relacions de veïnatge. 
 
2. La llei sectorial esmentada a l’apartat anterior i la normativa que la desenvolupa, així com 
l’Ordenança de sorolls i vibracions, són les normes aplicables pel servei municipal competent al soroll 
produït per les relacions de veïnatge a l’espai privat procedent de les activitats domèstiques, del 
funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe i aparells diversos, dels instruments musicals 
o acústics, dels animals domèstics i de les veus, els cants, els crits o altres assimilables, susceptibles 
de produir problemes de contaminació acústica que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el 
benestar de la ciutadania. 

 
CAPÍTOL III 

ALTRES ACTES INCÍVICS A L’ESPAI PRIVAT 
 
Article 38. Respecte i compromís veïnal.  
 
1. La qualitat de vida als habitatges exigeix per part dels seus integrants un comportament cívic i 
respectuós, a fi d’evitar la comissió d’accions o omissions que provoquin molèsties o que degradin la 
convivència veïnal. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró no té la competència sancionadora respecte dels actes incívics a l’espai 
privat, excepte pel que fa a les matèries en què així ho determini una norma amb rang de llei. No 
obstant això, la Policia Local, a requeriment de les persones interessades, podrà formalitzar una acta 
sobre les activitats als habitatges en què, de manera reiterada, es causin molèsties al veïnat. Els 
agents de l’autoritat actuants faran constar a l’acta si han pogut constatar materialment l’activitat 
esmentada com a resultat de la seva pròpia observació. 
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3. Les persones interessades podran exercir les accions civils o d’un altre tipus que els corresponguin 
respecte a les activitats referides a l’apartat anterior. A aquest efecte, podran sol·licitar al servei de la 
Policia Local l’emissió d’un informe relatiu a les actuacions practicades. 
 

TÍTOL V 
FALTA DE RESPECTE I CONSIDERACIÓ ALS AGENTS DE L’AUTORITAT I DESOBEDIÈNCIA A 

L’AUTORITAT O ALS AGENTS DE L’AUTORITAT 
 

CAPÍTOL I 
FALTA DE RESPECTE I CONSIDERACIÓ ALS AGENTS DE L’AUTORITAT 

 
Article 39. Expressions irrespectuoses. 
 
1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida, entre d’altres, pels principis de respecte i tolerància.  
 
2. Es prohibeixen les faltes de respecte i consideració als agents de l’autoritat, així com proferir 
expressions irrespectuoses contra aquests en l’exercici de les seves funcions. 

 
CAPÍTOL II 

DESOBEDIÈNCIA A L’AUTORITAT O ALS AGENTS DE L’AUTORITAT 
 
Article 40. Desobediència d’ordres.  
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes han de seguir les ordres que, en compliment de les funcions i 
competències atribuïdes per la legislació vigent, els imparteixin les autoritats municipals i els agents 
de l’autoritat. 
 
2. Es prohibeix especialment desobeir les ordres de les resolucions administratives emeses per les 
autoritats municipals en matèries de la seva competència. 
 
3. També es prohibeix especialment desobeir les ordres dels agents de l’autoritat en l’exercici de les 
seves funcions, així com la negativa a identificar-se a requeriment d’aquests, o l’al·legació de dades 
falses o inexactes en els processos d’identificació. 

 
TÍTOL VI 

POLICIA ADMINISTRATIVA I RÈGIM SANCIONADOR  
 

CAPÍTOL I 
POLICIA ADMINISTRATIVA 

 
Article 41. Funcions de la Policia Local en relació amb el compliment de l’Ordenança. 
 
En la seva condició de policia administrativa i d’acord amb la legislació aplicable, la Policia Local és  
l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar quan s’escaigui les  
conductes  que  hi  siguin  contràries i d’adoptar, si escau, mesures d’intervenció. 
 
Article 42. Serveis de suport al civisme i a la convivència. 
 
Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, prestin serveis de prevenció i foment del civisme i la 
convivència a l’espai públic podran actuar com a agents cívics i de convivència, serenos, 
educadors/es o mediadors/es. Quan correspongui, aquest personal podrà demanar a la Policia Local 
que exerceixi les funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic. 
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Article 43. Deure de col·laboració ciutadana en relació amb el compliment de l’Ordenança. 
 
1. Totes les persones que són a Mataró han de vetllar perquè es preservin les relacions de civisme i 
convivència a l’espai públic i tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els agents 
de l’autoritat a aquest efecte. 
 
2. L’Ajuntament posarà els mitjans necessaris per facilitar que, en compliment del seu deure de 
col·laboració, qualsevol persona pugui posar en coneixement de les autoritats municipals els fets que 
hagi conegut contraris al civisme i la convivència. 
 
Article 44. Deure de col·laboració de les persones que organitzin actes públics en relació amb el 
compliment de l’Ordenança. 
 
Les persones que organitzin actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole han de vetllar perquè no es produeixin, durant la seva celebració, conductes 
ciutadanes prohibides per l’Ordenança. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es produeixen les 
esmentades conductes, hauran de comunicar-les immediatament als agents de l’autoritat. 
 
Article 45. Elements probatoris dels agents de l’autoritat. 
 
1. En els procediments administratius sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta 
Ordenança, les persones interessades podran aportar tots els mitjans de prova que considerin 
necessaris en la seva defensa. Els fets constatats pels agents de l’autoritat tenen valor probatori, 
d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte,  sense  perjudici  d’altres  proves que es puguin 
aportar. 
 
2. Els expedients administratius sancionadors, amb els requisits que corresponguin d’acord amb la 
legislació vigent, podran  incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació 
digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els  fets que reculli la denúncia formulada 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Article 46. Inspecció municipal.   
 
1. En concordança amb les funcions que legalment tinguin atribuïdes, les tasques inspectores i de 
vigilància seran desenvolupades per la Policia Local i per les persones degudament autoritzades de 
l’Ajuntament, les quals es consideraran en l’exercici d’aquestes funcions com a agents de l’autoritat, 
amb les facultats i prerrogatives inherents a aquesta condició. 
 
2. També tenen aquesta consideració i prerrogatives la resta de forces i cossos de seguretat de 
l’Estat. 

 
CAPÍTOL II 

INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES DE LA POLICIA ADMINISTRATIVA  
 
Article 47. Decomís. 
 
1. Els agents de l’autoritat, si escau, procediran a la intervenció cautelar dels materials o mitjans 
emprats per realitzar les conductes prohibides per l’Ordenança, així com dels fruits que se n’hagin 
obtingut. 
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2. L’objecte del decomís quedarà sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per tramitar el 
corresponent procediment administratiu. Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o se’ls donarà 
una destinació adequada a dret.  
 
Article 48. Intervencions directes. 
 
1. Els agents de l’autoritat, quan no aconsegueixin identificar la persona que ha comès una infracció, 
podran requerir-li que els acompanyi a les dependències policials per dur a terme les diligències 
d’identificació, a aquest únic efecte i pel temps imprescindible, i li comunicaran els motius del 
requeriment d’acompanyament. 
 
2. Els agents de l’autoritat informaran les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o risc 
d’exclusió social sobre l’existència de serveis municipals i altres centres d’atenció públics o privats on 
poden rebre suport. Així mateix, n’informaran, si escau, els serveis socials competents. 

 
3. Els agents de l’autoritat informaran les persones que ofereixen serveis sexuals a l’espai públic dels 
seus drets fonamentals i dels serveis públics que tenen a la seva disposició, molt específicament dels 
relacionats amb serveis d’atenció a la dona, serveis socials, serveis educatius o serveis sanitaris. 
 
4. Els agents de l’autoritat, quan s’activi de manera casual, intencionada o per intent de robatori un 
sistema d’avís acústic, han de contactar amb la persona titular o amb el personal de l’empresa 
instal·ladora perquè el desconnecti. Si no localitzen aquestes persones podran desconnectar-lo, a fi i 
efecte de restablir la tranquil·litat ciutadana, utilitzant els mitjans que tinguin a l’abast, sense que 
aquesta actuació pugui ser causa de responsabilitat pels danys causats o pels que es puguin derivar 
de la manca de protecció en quedar desconnectat el sistema.  

 
CAPÍTOL III 

RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 49. Classificació de les infraccions. 
 
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions 
administratives que tipifica l’Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 50. Infraccions lleus. 
 
Són infraccions lleus: 
 

1. Participar en baralles o discussions, o totes dues, a l’espai públic. 
2. Realitzar tot tipus de grafisme, pintada, escrit, rascada, gravat, taca, gargot, 

inscripció, esquerda, incrustació, forat o deformació, amb qualsevol matèria, substància o 
objecte, en béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o en 
béns mobles o immobles privats visibles des de l’espai públic. 

3. Practicar activitats lúdiques a l’espai  públic que pertorbin els legítims drets del veïnat o els 
d’altres persones usuàries, com ara el dret al descans, a la convivència pacífica o a la 
seguretat. 

4. Oferir juguesques a l’espai públic que comportin apostes amb diners o béns. 
5. Fer necessitats fisiològiques a l’espai públic, com ara defecar, orinar o escopir. 
6. Realitzar conductes  vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà. 
7. La col·locació de testos o jardineres no fermades al vol de balcons, finestres, ampits, 

terrasses o paraments d’immobles que donin a l’espai públic. 
8. Encendre fogueres o fogates, o totes dues, no autoritzades a l’espai públic. 
9. Dirigir a l’espai públic artefactes pirotècnics contra les persones o contra els béns mobles o 
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immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o els béns que integren els 
patrimonis públics especials. 

10. Practicar la mendicitat a l’espai públic mitjançant actituds insistents, intrusives o agressives 
que dificultin la lliure mobilitat de la ciutadania. 

11. Acampar a l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta d’espais verds, mitjançant la 
instal·lació estable de tendes de campanya, autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 
vehicle, excepte en llocs habilitats a l’efecte o quan es disposi de l’autorització de l’òrgan 
municipal competent. 

12. Cuinar a l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta d’espais verds, excepte en llocs 
habilitats a l’efecte o quan es disposi de l’autorització de l’òrgan municipal competent. 

13. Fer barbacoes a l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta d’espais verds, excepte 
en llocs habilitats a l’efecte o quan es disposi de l’autorització de l’òrgan municipal 
competent. 

14. Llençar deixalles de petit format a l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta 
d’espais verds, fora de les papereres, com ara papers, embolcalls, xiclets, closques, puntes de 
cigars o cigarretes, envasos, gots o altres similars. 

15. Fer un ús de l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta d’espais verds, que hagi 
estat prohibit per l’òrgan municipal competent. 

16. Pertorbar el normal funcionament d’un servei públic, equipament o instal·lació municipal. 
17. Entrar o romandre sense autorització en equipaments o instal·lacions municipals quan són 

tancats a l’ús públic. 
18. Fer un ús del mobiliari urbà contrari al seu destí.  
19. Banyar-se a les fonts públiques. 
20. Utilitzar l’aigua de les fonts públiques per rentar-hi roba, objectes de qualsevol classe o 

animals. 
21. Abeurar a les fonts públiques qualsevol tipus d’animals, excepte les que siguin aptes per a 

aquest ús. 
22. Enfilar-se, embrutar o danyar les figures o elements existents a les fonts públiques. 
23. Connectar mànegues a l’abeurador de les fonts públiques. 
24. Fer provisió d’aigua a les fonts públiques per fer-ne un ús privat, excepte quan la provisió 

d’aigua la facin persones en situació de sensellarisme, vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 
25. Entrar o romandre sense autorització als parcs, als jardins i a la resta d’espais verds quan són 

tancats a l’ús públic. 
26. Accedir a zones públiques enjardinades acotades. 
27. Practicar exercicis o activitats que malmetin la gespa de caràcter ornamental dels parcs, dels 

jardins o de la resta d’espais verds. 
28. Tallar flors, branques o exemplars complets dels parcs, dels jardins o de la resta d’espais 

verds. 
29. Recol·lectar fruits, bolets o vegetals dels parcs, dels jardins o de la resta d’espais verds. 
30. Fer talls, incisions i cavitats, o clavar claus o qualsevol altre element similar, al tronc o a les 

branques de l’arbrat públic. 
31. Talar o podar l’arbrat públic. 
32. Torçar, moure o manipular el sosteniment artificial de l’arbrat públic (tutors, tensors, etc.). 
33. Dipositar, encara que sigui de manera transitòria, materials d’obra sobre els escocells de 

l’arbrat públic. 
34. Utilitzar sabó o altres elements d’higiene a les dutxes públiques de les platges. 
35. Rentar a les dutxes públiques de les platges estris de cuina o recipients que hagin servit per 

portar aliments o altres matèries orgàniques. 
36. Utilitzar als llocs de bany sense dret habilitant els espais reservats a persones amb mobilitat 

reduïda. 
37. Col·locar elements que obstaculitzin el pas de les rampes, passeres, escales i altres elements 

d’accés a la platja o a l’aigua. 
38. Pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat mitjançant el funcionament d’aparells 
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musicals o acústics a l’espai públic, excepte que es disposi de l’autorització de l’òrgan 
municipal competent. 

39. Pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat mitjançant el funcionament d’aparells 
musicals o acústics des dels vehicles de titularitat privada que estiguin circulant o en situació 
de parada o d’estacionament a l’espai públic. 

40. Pertorbar el descans i la tranquil·litat del veïnat mitjançant les veus, els cants o els crits 
produïts per la clientela dels establiments oberts al públic en les zones d’accés exterior 
immediates d’aquests establiments. 

41. Accionar sense causa justificada qualsevol sistema d’avís acústic instal·lat en edificis o 
vehicles. 

42. Tenir faltes de respecte i consideració, així com proferir expressions irrespectuoses, envers 
els agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions. 

 
Article 51. Infraccions greus. 
 
Són infraccions greus: 
 

1. Participar en discussions o baralles, o totes dues, a l’espai públic quan ocasionin una 
pertorbació de la convivència ciutadana. 

2. Realitzar tot tipus de grafisme, pintada, escrit, rascada, gravat, taca, gargot, 
inscripció, esquerda, incrustació, forat o deformació, amb qualsevol matèria, substància o 
objecte, en els béns que integren els patrimonis públics especials. 

3. Practicar activitats lúdiques a l’espai  públic que pertorbin els legítims drets del veïnat o els 
d’altres persones usuàries, com ara el dret al descans, a la convivència pacífica o a la 
seguretat, posant en perill la integritat física d’altres persones usuàries o la integritat dels 
béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o la dels béns que 
integren els patrimonis públics especials. 

4. Fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar o escopir, en espais públics de 
concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors d’edat, o en els béns que 
integren els patrimonis públics especials. 

5. Consumir begudes alcohòliques a la via pública i a la resta de llocs de concurrència pública 
quan concorri alguna de les circumstàncies que preveu l’article 21.3. 

6. Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que 
generin situacions de risc o perill per a la salut, o que posin en perill la integritat física d’altres 
persones usuàries. 

7. Practicar la mendicitat utilitzant menors o persones amb diversitat funcional com a reclam o 
acompanyant-se d’aquestes. 

8. La sol·licitud o l’acceptació pel demandant de serveis sexuals retribuïts en zones de trànsit 
públic en les proximitats de llocs utilitzats per menors, com ara centres educatius, parcs 
infantils o espais de lleure accessibles a menors d’edat, o quan aquestes conductes, pel lloc 
on es duen a terme, puguin alterar la convivència o generar un risc per a la seguretat viària. 

9. Impedir l’ús de l’espai públic, inclosos els parcs, els jardins i la resta d’espais verds, dels 
serveis públics i dels equipaments o les instal·lacions municipals a altres persones amb dret a 
utilitzar-los. 

10. Impedir el funcionament d’un servei públic, equipament o instal·lació municipal. 
11. Banyar-se o practicar esports nàutics quan les banderes que informen de l’estat de la mar 

són de color vermell. 
12. Banyar-se als espigons i en altres zones senyalitzades que no permeten el bany o que tenen 

el pas restringit. 
13. La pesca marítima recreativa practicada des de terra als llocs de bany en horari prohibit pel 

Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges.   
14. Desobeir les indicacions del personal socorrista, la senyalització o els missatges emesos per 

megafonia. 
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15. Desobeir les ordres de les resolucions administratives emeses per les autoritats municipals 
en matèries de la seva competència. 

16. Desobeir les ordres dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, així com la 
negativa a identificar-se a requeriment d’aquests, o al·legar dades falses o inexactes en els 
processos d’identificació. 

 
Article 52. Infraccions molt greus. 
 
Són infraccions molt greus: 
 

1. Dirigir a l’espai públic artefactes pirotècnics contra les persones amb risc per a la seva 
integritat física o contra els béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com 
patrimonials, o els béns que integren els patrimonis públics especials, amb risc per a la seva 
integritat. 

2. Encendre a l’espai públic artefactes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, o 
a la vora dels establiments d’expedició o emmagatzematge. 

3. Ficar a l’espai públic artefactes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui 
provocar la dispersió d’objectes amb risc per a la integritat física de les persones o per a la 
integritat dels béns mobles o immobles públics, tant de domini públic com patrimonials, o els 
béns que integren els patrimonis públics especials. 

 
Article 53. Sancions. 
 
1. Les sancions a les infraccions que tipifica aquesta Ordenança són:  
 

a) Per les infraccions lleus: multa de 100 a 450 euros. 
b) Per les infraccions greus: multa de 450,01 a 900 euros. 
c) Per les infraccions molt greus: multa de 900,01 a 1.800 euros. 

 
2. Les sancions de caràcter pecuniari s’imposaran de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Article 54. Graduació de les sancions. 
 
1. En la imposició de sancions per la comissió de les infraccions tipificades en l’Ordenança 
s’observarà el principi de proporcionalitat, d’acord amb el que estableixen els apartats següents. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció són els que recull la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, sense perjudici d’altres criteris de graduació establerts a la resta de 
l’ordenament jurídic aplicable. 
 
3. Les infraccions comeses únicament se sancionaran amb la imposició de la multa corresponent en 
el seu import màxim quan els fets revesteixin especial gravetat i així es justifiqui, tenint en compte el 
número i l’entitat de les circumstàncies concurrents i els criteris de graduació que preveu l’apartat 
precedent. 
 
Article 55. Procediment sancionador. 
 
1. Serà aplicable a la present Ordenança el procediment administratiu sancionador que regula la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense 
perjudici del règim sancionador regulat a les disposicions sectorials que qualifiquin com a infracció 
les accions o omissions que aquesta preveu. 
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2. Així mateix, són aplicables a l’Ordenança els principis de la potestat sancionadora que estableix la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
 
Article 56. Incoació i potestat sancionadora. 
 
1. El procediment administratiu sancionador s’iniciarà d’ofici per resolució de l’Alcalde president de 
la corporació o de l’òrgan que, per raó de la matèria, en tingui delegada la competència. 
 
2. Aquesta Administració pública exercirà la potestat sancionadora de conformitat amb el que 
estableix el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Article 57. Caràcter subsidiari del procediment administratiu sancionador respecte del penal. 
 
1. No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament quan 
s’hi apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. 
 
2. En els supòsits en què les conductes puguin ser constitutives de delicte, l’òrgan administratiu 
competent ho comunicarà a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal, i s’ha d’abstenir de seguir el 
procediment administratiu sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o 
resolució que posi fi al procediment penal, o el Ministeri Fiscal no acordi la improcedència d’iniciar o 
prosseguir les actuacions en via penal.  
 
3. Si es considera que no hi ha il·lícit penal, o si s’ha dictat un altre tipus de resolució que posi fi al 
procediment penal, es pot iniciar o prosseguir el procediment administratiu sancionador. En tot cas, 
l’òrgan administratiu queda vinculat pels fets declarats provats en via judicial. 
 
4. Les mesures cautelars adoptades abans de la intervenció judicial es poden mantenir mentre 
l’autoritat judicial no resolgui una altra cosa diferent. 
 
Article 58. Responsabilitat. 
 
1. Realitzar les conductes que prohibeix l’Ordenança generarà responsabilitat de naturalesa 
administrativa, sense perjudici de la que resulti exigible en via jurisdiccional.  
 
2. Si les conductes antijurídiques són dutes a terme per grups de persones, la comissió de la infracció 
s’imputarà a tots els membres dels grups que es trobessin al lloc dels fets i que hi participessin, 
activament o passivament. 
 
3. En l’àmbit de la present Ordenança no seran responsables les persones menors de 14 anys ni les 
persones en les quals concorri alguna causa legal d’inimputabilitat.  
 
4. En tot cas, la incoació d’un expedient administratiu sancionador, o l’eventual imposició d’una 
sanció, a una persona menor d’edat serà també comunicada als progenitors, als tutors/es o als 
guardadors/es. 
 
5. Sense  perjudici que es pugui acudir a fórmules de mediació, els progenitors, els tutors/es o els 
guardadors/es d’una persona menor d’edat en període d’escolarització obligatòria seran  
responsables de no gestionar la plaça escolar corresponent sense causa que ho justifiqui, així com de 
no procurar o impedir la seva assistència al centre escolar quan disposa de plaça i sense causa que ho 
justifiqui. 
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Article 59. Responsabilitat per danys. 
 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta Ordenança no 
exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats. 
 
2. Els progenitors, els tutors/es o els guardadors/es seran responsables civils dels danys o perjudicis 
produïts per les infraccions comeses per les persones menors d’edat que en depenguin. 

 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
L’Ajuntament de Mataró podrà substituir la imposició d’una sanció de multa per mesures alternatives 
quan la normativa sectorial aplicable així ho estableixi. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els procediments administratius sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança es regiran per la normativa vigent en el moment de la comissió de la infracció. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang 
que s’hi oposin i, en particular, l’Ordenança municipal de civisme aprovada per acord plenari el 31 de 
gener del 2005 i modificada per l’Ajuntament al Ple del 6 de març del 2014.  
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Entrada en vigor. 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’acord de la seva aprovació definitiva, amb el seu text íntegre, i una vegada hagi 
transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Segona. Difusió de l’Ordenança. 
 
L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’Ordenança a la ciutadania, a través dels mitjans de 
comunicació locals, i en farà una distribució tan estesa com sigui possible. 
 


