ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA DE MALGRAT DE MAR
(Versió consolidada)
Aquesta versió recull l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana que fou aprovada
definitivament per Decret d’Alcaldia d’1-9-2008 (BOP 4-10-2008 i en vigor des del 2310-2008), amb les esmenes que es desprenen de l’aprovació de:
- Ordenança municipal reguladora de recollida de residus de Malgrat de Mar (aprovada
definitivament per decret d’alcaldia de 9-11-2009, i publicada en el BOP de 25-12-2009
i en vigor des del 15-1-2010)
- Modificació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Malgrat de Mar
(aprovada definitivament pel Ple el 4-4-2013, publicada en el BOP el 17-4-2013, i en
vigor des del 9-5-2013).

Art. 39. Platges
39.1. La utilització i ús de les platges ha de fer-se en la forma i condicions que anualment
assenyali el Pla de Serveis de Temporada de la Platja de Malgrat de Mar.
39.2. Està expressament prohibit:
1. Dur a terme activitats esportives o lúdiques de manera que causin perjudicis als béns
i a la integritat física de les persones.
2. Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts públiques.
3. Portar animals de companyia a les zones i llocs públics de bany, a la sorra i a l’aigua,
en èpoques d’afluència de banyistes (entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre). S'exceptuen
els gossos d'assistència, degudament acreditats, acompanyats pels seus usuaris
autoritzats.
4. Banyar-se quan les banderoles que informen de l’estat de la mar són de color
vermell.
5. Desobeir les ordres de socorristes per a prohibir banyar-se o perquè cessi l’exercici
d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui
s’adreça l’ordre o per a altres.
6. Posar en perill la pròpia vida i la de socorristes malgrat haver estat advertit del perill
o de la prohibició de banyar-se.
7. L’estacionament i la circulació de vehicles a les platges no destinats a prestar serveis
de caràcter públic, sense autorització prèvia.
8. Els campaments i acampades a les platges i a la resta del litoral. S’entén per
acampada la instalꞏlació de tendes d’acampada, ombrelꞏles no diàfanes en els seus
laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén per campament, l’acampada

organitzada. S’assimila a acampar el fet d’instalꞏlar-se a dormir a la platja. En el cas
que es comprovi que s’han instalꞏlat tendes d’acampada o similars, es requerirà a
l’interessat perquè desmunti, i en cas de no ser-hi present, o incompliment del
requeriment es procedirà pel procediment previst a l’article 39.4.4.
9. Realitzar activitats musicals o festives sense l’autorització corresponent.
10. Llençar-se a l’aigua en zones de roques o des d’espigons.
11. Desenvolupar activitats o accions que puguin causar perjudicis o molèsties a la resta
d’usuaris/es.
12. Embrutar la sorra o l’aigua amb qualsevol material, en especial papers, bosses de
plàstic, envasos i puntes de cigarrets.
13. Practicar nudisme integral fóra de les zones autoritzades.
14. Fer barbacoes excepte en cas de festivitats autoritzades.
15. Circular sobre les espècies psamòfiles delimitades amb tanques de protecció.
39.3. Artefactes flotants:
1. A la platja solament s’autoritza la varada d’artefactes flotants com patins, piragües i
taules de surf, entre d’altres semblants. Aquests artefactes han de realitzar l’entrada
i la sortida pels canals corresponents i han de respectar la velocitat i les distàncies
establertes per la normativa sectorial d’aplicació.
2. Es prohibeix el bany i l’estada en les zones destinades a varada i dins dels canals
d’entrada i sortida que estiguin correctament balisats.
3. El conductor d’aquests artefactes ha de respectar el dret preferent que tenen els
banyistes a estar tranquils dins de les zones de bany.
4. El conductor haurà de disposar dels permisos necessaris per a la navegació dels
artefactes, si així s’escau.
39.4. Navegació esportiva i de lleure
1. En les zones de bany balisades queda prohibida la navegació esportiva i de lleure, i
la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut per vela, motor o
rem. Les entrades i sortides s’han de realitzar per mitjà dels canals correctament
senyalitzats.
2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin balisats, les embarcacions
no poden navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d’adoptar totes les
precaucions necessàries per evitar situacions de risc respecte a la seguretat dels
banyistes. Està prohibit llençar qualsevol residu des de les embarcacions.

3. Les varades d’aquest tipus d’embarcacions s’hauran de realitzar a l’espai habilitat a
l’efecte. Queda prohibida la varada, temporal o permanent de l’embarcació en la
zona de la riba del mar de manera que dificulti l’ús i gaudi dels altres usuaris de la
platja i/o fóra de les zones habilitades per aquesta finalitat.
4. En el cas que es comprovi que hi ha embarcacions fóra de la zona de varada, o en
la zona de varada però no autoritzades, l’inspector corresponent n’estendrà acta,
descrivint-hi la situació, característiques de l’artefacte, objecte, element, i titularitat, i
advertint-lo de la prohibició de deixar aquest artefacte. Si el titular no fos present s’hi
deixarà enganxada a l’embarcació una enganxina advertint-lo de la retirada en 48
hores.
5. A continuació l’Ajuntament requerirà l’infractor o titular que retiri l’element en qüestió
en un termini de 24 hores, advertint-lo que en cas d’incompliment, es procedirà a
l’execució subsidiària, dipositant l’embarcació en un magatzem municipal, i
repercutint les despeses que s’originin, a més des les sancions que puguin procedir.
6. En el cas de ser impossible la notificació del requeriment malgrat tenir identificat
l’infractor o titular, i transcorregudes 48 hores de la inspecció inicial, es retirarà el
material de forma cautelar, circumstància que l’inspector farà constar en un acta que
també s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
7. En el cas de no haver-hi manera de poder identificar la titularitat de l’objecte,
artefacte, element, aquesta circumstància es farà constar en l’acta i l’inspector
quedarà facultat per retirar, com a mesura cautelar, els objectes, artefactes,
elements abans enunciats i dipositar-los en un recinte municipal habilitat.
8. En aquest últim cas, els propietaris dels objectes disposaran d’un termini de tres
mesos per efectuar la retirada de l’embarcació. Per la retirada hauran d’acreditar-ne
la titularitat i haver satisfet les despeses del transport i dipòsit.
9. Si transcorreguts aquests tres mesos ningú no reclama l’embarcació es procedirà
a la destrucció de la mateixa i al tractament d’aquesta com a residu.
39.5. Zona de varada
1. En l’espai destinat a l’accés i sortida d’embarcacions de la zona de varada no serà
possible el bany.
2. Els propietaris d’embarcacions que desitgin dipositar-les en la zona de varada
hauran de presentar una solꞏlicitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament indicant:
nom, domicili, telèfon de contacte, nom i matrícula de l’embarcació, descripció física
de l’embarcació, fotocòpia de la documentació de l’embarcació i fotografia actual.
3. L’autorització per la varada i l’adjudicació d’un espai resta supeditada a la
disponibilitat de llocs vacants i al pagament de la taxa corresponent. L’Ajuntament
comunicarà a l’interessat el número de l’espai adjudicat en la zona de varada on
podrà colꞏlocar l’embarcació. Aquest número s’haurà de pintar en l’embarcació.
Només s’admetrà una embarcació per espai adjudicat.

4. No es permet la cessió de l’ús o l’arrendament de l’espai adjudicat a un tercer.
5. Queda prohibida la utilització de la zona de varada per artefactes com taules de surf,
windsurf, kayacks, canoes, piragües o de semblants característiques.
6. En cas de produir-se un canvi de titularitat de l’embarcació, el nou propietari haurà
de comunicar-ho a l’Ajuntament, i solꞏlicitar el canvi de titularitat de la llicència
municipal per varar. En cas que no ho comuniqui, l’antic i el nou titular respondran
solidàriament de les infraccions que cometi aquest últim.
7. L’espai de varada adjudicat podrà no ser utilitzat en el període comprès entre octubre
i març, sense perdre el dret de reserva. Si es comprova que l’espai de varada
adjudicat no és utilitzat per l’embarcació corresponent durant més de tres mesos en
el període comprès entre abril i setembre, el titular perdrà el dret a la reserva de
l’espai, sense cap dret a devolució de les taxes. S’exceptua el cas que el titular ho
hagués comunicat prèviament a l’Ajuntament i s’hagués autoritzat.
8. Els usuaris de les embarcacions seran responsables del bon ús dels accessos
d’entrada i sortida al mar disposats en la zona de varada, i del material que es posa
a disposició dels usuaris, així com del compliment de la normativa vigent sobre la
utilització d’embarcacions i artefactes flotants.
9. Els titulars de les embarcacions seran responsables de mantenir en perfecte estat
de seguretat, conservació, ordre i neteja l’embarcació, els estris i l’entorn de la
mateixa. En cas d’incompliment, s’advertirà al titular, i si fes cas omís, el personal
municipal procedirà a la retirada d’aquella embarcació o artefacte que es trobi
deteriorat o en condicions d’insalubritat, sense possibilitat de reclamar per part del
titular qualsevol desperfecte que pugui sorgir durant la retirada, trasllat i
emmagatzematge.
10. Queda prohibit utilitzar com tendal de resguard de l’embarcació restes de materials
o robes que no compleixin les mínimes condicions higièniques o estètiques. En cas
d’incompliment, s’advertirà al titular per la seva retirada, i si fes cas omís es procedirà
a la seva retirada pel personal municipal.
11. Tot objecte o estri de pesca haurà d’estar situat a l’interior de les embarcacions quan
aquests es trobin varats, correctament tapats i guardats per evitar la manipulació per
menors o altres persones. Aquells estris o objectes que estiguin a la sorra en situació
d’abandonament, seran retirats pel personal municipal.
12. No es derivarà cap responsabilitat civil, penal o administrativa alguna per
l’Ajuntament, directa o subsidiària, com a conseqüència del normal o anormal
funcionament de les instalꞏlacions sent exclusivament imputable al titular de
l’artefacte qualsevol conseqüència danyosa derivada del desenvolupament de la
seva activitat.
13. L’Ajuntament no serà responsable dels actes que puguin succeir en la zona de
varada com robatoris, furts, danys, desperfectes o circumstàncies anàlogues que
recaiguin en les embarcacions i/o els estris que es depositin en el lloc.

14. Qualsevol embarcació que no estigui situada en el lloc adjudicat, es considerarà
abandonada i podrà ser retirada pels serveis municipals. La persona propietària
haurà d’acreditar la titularitat i pagar les despeses de trasllat i emmagatzematge per
poder-la recuperar.
39.6. Pesca recreativa
a) En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995, de 24
de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, sobre la pesca recreativa marítima practicada des de terra, durant el
període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre, només es podrà realitzar
la pesca recreativa amb canya en els espigons, rocalls i/o en la línia marítima, des
de les 19.00 hores fins a les 08.00 hores.
b) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a les
platges del municipi, sempre que es compti amb l’autorització municipal
corresponent i estiguin autoritzats per la Direcció General de Pesca Marítima,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 23 del Decret 109/1995 i no s’impedeixi amb
tanques o acordonaments la lliure circulació i ús de la platja o l’accés a les zones i
instalꞏlacions de temporada.
c) La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb arpons,
queda totalment prohibida.
d) Els pescadors hauran de tenir cura de recollir totes els residus que pugui generar la
seva activitat.
39.7. Els organitzadors d’un acte públic autoritzat a la zona de domini públic marítimoterrestre són responsables de l’embrutiment produït com a conseqüència d’aquest acte.
A efecte de la neteja, i concretament de l’espai on s’ha produït l’acte públic, l’Ajuntament
pot demanar fiança per l’import dels serveis de neteja necessaris per eliminar
l’embrutiment previst per l’acte.

