
 

INFORME sobre la modificació de l’Ordenança Genal de Convivència Ciutadana número 8.  

 

L’Ordenança General de Convivència Ciutadana descriu els llindars de la coexistència en societat, 

i en especial en un medi urbà, expressa una sèrie d’obligacions de respecte i cura de  l’entorn. 

Les persones conciutadanes, les instal·lacions, la via púbica i el medi ambient són elements 

col·lectius de la societat urbana.  

La Constitució de 1978 ha mantingut en l’article 25, -donant-li rang constitucional-, la potestat 

administrativa de sancionar, que ve a ser admesa per la pròpia Constitució en el seu article 45.3. 

L’exercici de la potestat administrativa comporta el compliment de totes les garanties legals i la 

necessitat de protecció amb tots els mitjans legals previstos dels conjunt de la ciutadania.   

El transcurs del temps des de la darrera modificació, el juny de 2017, ha provocat canvis 

normatius i les necessitats de resoldre conflictes ciutadans és  a contemplar.   

La finalitat de la present modificació presenta dos principals objectius. L’abandonament de 

residus al carrer contribueixen a la proliferació de plagues nocives per a la Salut de la ciutadania. 

La vida dins la Ciutat comporta unes obligacions de comportament i cura respecte dels residus 

que s’originen, i la manera en que cal desfer-se’n. El llançament indiscriminat i fora dels espais 

habilitats és un comportament contrari a la convivència, amb conseqüències negatives 

mesurables que han de ser pal·liades.  Pel que es proposa un increment de la sanció correctora 

de la infracció.  Un segon objectiu normatiu és ampliar les actuacions municipals envers la 

vigilància i control d’activitats contràries a la seguretat ciutadana, previstes a la Llei 4/2015, de 

30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, o la llei que la substitueixi.  

Mitjançant la present modificació també pretén incorporar les actualitzacions legals pertinents.     

A Cornellà de Llobregat, en la data i hora de la seva signatura electrònica.  

 

 

Dolors Leyva Grasa 
Cap de l’Àrea de Gestió de Programes de l’Alcaldia 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
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