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Exp. 2301/2019 
MEMÒRIA 

 
 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LA 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE RODA DE BERÀ 
 
 
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 
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció 
definitiva del projecte de Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, es duu a terme 
una consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb 
la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma.  Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta al 
dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la Constitució 
Espanyola.  
 
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents aspectes:  
 
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 reguladores i no reguladores  
 
 
 
ENTITAT PROPONENT 
 

 
Ajuntament de Roda de Berà 

 
REGIDORIA DELEGADA 
 

 
Governació   
 

 
TIPUS DE NORMA 
 

 
Ordenança Municipal  

 
OBJECTE DE REGULACIÓ  
 

 
Preservar i potenciar l’espai públic com lloc de 
convivència i civisme, on totes les persones hi puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, oci, trobada  i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 
d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques, i 
religioses i de qualsevol altre forma existents al 
municipi de Roda de Berà.  
 

 
 
 
 
A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 
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El problema principal que aquesta ordenança vol donar solució és garantir la convivència de 
la diversitat social de la nostra població, afavorir l’arrelament i pertinença, el 
desenvolupament personal i social, la solidaritat, compromís i responsabilitat amb la 
comunitat del municipi.  
 
L’Ajuntament de Roda de Berà ha de promoure la convivència cívica i donar resposta a les 
noves realitats i problemes de la ciutadania, actuant a favor del respecte i la cohesió social. 
De la mateixa manera, qualsevol conducta negativa o acte incívic que alteri o deteriori 
aquesta convivència i l’espai públic ha de ser objecte de sanció.  
 
 
 
B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ  
 
La exigència de procedir a la redacció i aprovació de la Ordenança Municipal de 
Convivència Ciutadana es fonamenta en la necessitat de regular tota aquella activitat que 
transcendeix en l’interès públic, establint les normes de convivència en comunitat i vetllar pel 
seu compliment per tal d'aconseguir un desenvolupament en pau, llibertat e igualtat de drets 
i obligacions, així com determinar els mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les 
actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida al municipi.  
 
Per tant s’aprofitaria la consulta per rebre suggeriments o aportacions dels ciutadans sobre 
qualsevol altre aspecte de la regulació continguda en la ordenança que es consideri 
susceptible de consideració, i que estigui directament relacionada amb la tipologia de 
conductes que es pretenen regular.  
 
 
 
C. OBJECTIUS DE LA NORMA  
 
Establir els aspectes rellevants per a la convivència ciutadana com: 
 
1) Principis generals de convivència ciutadana i civisme. Els drets i deures dels veïns al 
municipi. El principi de llibertat individual i solidaritat; deures generals com tractar amb 
respecte, atenció i consideració les persones, fer un bon ús dels espais i serveis públics; 
col·laboració amb la autoritat i altres administracions. 
 
2) Àmbits de transcendència pública. En aquest sentit, cal definir els tipus d’actituds i 
actuacions ciutadanes que requereixen una regulació, com ara, ocupacions de la via publica; 
focs i activitats pirotècniques; conductes i organització de festes, espectacles i diversos 
actes públics; jocs i juguesques; consum de substàncies que puguin generar dependència; 
la venda no sedentària; utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis 
sexuals; conductes incíviques relacionades amb les necessitats fisiològiques; armes, 
protecció de menors i de persones discapacitades; conductes que adoptin formes de 
mendicitat, conductes en situacions extraordinàries o d'emergència.  
 
3) Ús de les vies, béns i espais públics: el seu gaudiment, la utilització d’acord amb la seva 
naturalesa i la concreció de prohibicions tal com  danyar, embrutar, deslluir els béns d’us 
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comú; connectar-se a l’enllumenat públic o a altres xarxes de serveis; regulació de com 
procedir en cas de trobar-se objectes particulars a la via pública, entre altres aspectes.  
 
4) Preservació del entorn urbà i medi ambient. Fer un bon ús del servei de recollida de 
residus sòlids domèstics, conservant nets els parcs, jardins i fonts, entre altres mesures de 
protecció i salubritat de la via publica. Identificar les situacions particulars de contaminació 
urbana: 
 

a) Visual: Les accions vandàliques; grafits, pintades, i altes expressions gràfiques; 
manteniments d’immobles i solars; pancartes, cartells, i qualsevol altra forma de 
propaganda i publicitat.  
 
b) Acústica: Sorolls i vibracions: Provinents de animals domèstics, electrodomèstics, 
aparells, vehicles, dispositius sonors, entre altres fonts que alterin el bon veïnatge, 
especialment en horari nocturn.  
 
c) Fums i olors. Emissions contaminants; vehicles de motor de combustió; olors 
molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient. 

 
5)  Règim sancionador, que tipifiqui les infraccions per incompliments dels deures previstos 
en la regulació, així com les sancions aplicables a cada cas.  
 
 
 
D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES  
 
Com sigui que l’objectiu és principalment establir les condicions necessàries per garantir que 
l’espai públic del municipi sigui un lloc de convivència i civisme, la solució ha de ser 
necessàriament normativa, atès que només amb l’exercici de la potestat reglamentària es 
poden preveure tots aquests aspectes de transcendència pública, assolint els principis de 
bona regulació previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. En aquest sentit, les resolucions administratives en 
matèria d’ocupació de via pública, per realitzar tot tipus d’activitats en espais públics podria 
contenir una previsió de les obligacions derivades de l’ús comú del espai i serveis públics, 
però la deguda seguretat jurídica i objectivitat que és exigible a l’Administració obliga a 
contenir el règim jurídic general en una norma que abasti tot tipus d’usos, els comuns i 
generals inclosos, que no requereixen de cap autorització prèvia, però respecte dels que 
sempre és exigible el compliment d’unes regles de convivència.  
 
 
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge 
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