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ANNEX I   

MEMORIA D’AVALUACIÓ IMPACTE NORMATIU (4)  

  

ÀREA/ÒRGAN QUE 

PROPOSA  

PROGRAMES D’ALCALDIA  Data 28/09/2022  

TÍTOL/DENOMINACIÓ DE 

LA NORMA  

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA (MODIFICACIÓ 

NÚMERO 9)  

 OPORTUNITAT DE LA PROPOSTA  

SITUACIÓ QUE REGULA  Modificar la tipicitat de les infraccions per danys als bens públics, previst a 

l’article 17.    

OBJECTIUS QUE PERSEGUEIX  Els comportaments lesius contra elements urbans alteren la convivència i 

suposen greuges econòmics i socials. Els bens i edificis públics requereixen una 

especial protecció en favor de la coexistència i la vida a la ciutat.  Pel que es 

proposa la descripció d’uns tipus d’infraccions administratives, que permetran 

la sanció i reparació pels danys causats de conductes incíviques.  La prevenció 

de conductes lesives  i reeducació d’aquells comportaments perjudicials guia la 

modificació del règim sancionador que ha quedat obsolet.  

Principals alternatives 

considerades  

Detallar el règim sancionador, assolint la plena competència municipal en les 

conductes més habituals i causants de molèsties a la vida en societat a la Ciutat. 

Així com defugir de discrecionalitat i acomplir el principis rectors de la 

normativa sancionadors. Fent especial esment en la necessitat de reparar el 

dany causat.   

Afecta directa o indirectament 
a un altre normativa 
municipal?   

En cas afirmatiu, ¿a quina?  

--  

  

 CONTINGUT I ANALISI JURIDIC  

TIPUS 1DE  NORMA  Es tracta d’una norma municipal de caràcter reglamentari en compliment de les 

competències derivades de l’art. 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

pel que s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 

139 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.   

 

Estructura de la norma  L’Ordenança s’estructura en índex, 8 títols, dues disposicions transitòries i 4 

annexos.   

                                                           
1 La memòria d’avaluació ha d’estar redactada en un llenguatge analític i clar, i no hauria de ser gaire llarga. Es recomana 

incloure en els annexos la informació, les dades o els estudis que han servit de base a l’avaluació, i citar sempre les fonts 

emprades.    
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Informes o estudis previs 

sol·licitats  

--  

  

Tràmit d’audiència (5)  Es farà tràmit d’audiència  

  

ANÀLISI D’IMPACTES  

ADEQUACIÓ AL ORDRE DE 

COMPETÈNCIES  

¿Quin és el títol competencial prevalent? D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 

2436/2021 d’11 de juny, l’exercici integral de les competències d’Alcaldia 

derivades de la potestat sancionadora en matèria dels establiments públics 

sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, trànsit o per l’incompliment de les 

Ordenances Municipals de caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència 

a l’Alcaldia, es delega a la Regidora Sra. Emilia Briones Matamales.  

  

  

  

  

  

IMPACTE   ECONÒMIC I 
PRESSUPOSTARI  2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Efectes sobre 

l’economia en general  

La modificació que s’ha proposat derivaria en ingressos 

per sancions pecuniàries.   

En relació amb la 

competència  

            

  X     La norma no té efectes significatius sobre la               
Competència  
  

           La norma té efectes positius sobre la               

Competència  

            La norma té efectes negatius sobre la               

Competència  

MOTIVACIÓ:   

  

Des del punt de vista 

de les càrregues 

administratives  

             

           Suposa una reducció de càrregues               
administratives  
            Quantificació estimada:......................  

  

            
           X   Incorpora noves càrregues  Administratives  
            Quantificació estimada: indeterminada  

             

           No afecta a les càrregues administratives.    

  

                                                           
2 Quan afecti a drets i interessos legítims de determinades persones es podrà recavar l’opinió de les seves organitzacions 

i associacions representatives. En cas positiu s’ha de fer constar el tràmit realitzat i en cas negatiu s’haurà de fer constar 

motivadament que no genera afectacions d’aquests tipus.    
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IMPACTE  ECONÒMIC I  

PRESSUPOSTARI    

   

MOTIVACIÓ:   
La quantificació de les càrregues administratives dependrà 

del número de sancions que s’imposin. En aquests moments 

és indeterminat i es portarà a terme amb els recursos 

existents.    

Des del punt de 
vista dels 
pressupostos, la 
norma  

  

  Afecta al pressupost municipal  

X     No afecta al pressupost municipal  

Implica una despesa Implica 

un ingrés  

 

MOTIVACIÓ:   

IMPACTE DE GÈNERE  La norma té un 

impacte de gènere  Negatiu  

X   Nul  

Positiu  

MOTIVACIÓ:   

ALTRES IMPACTES 

CONSIDERATS  

  L’espai comú i la seva cura és matèria de 

coresponsabilitat entre persones, entitats de la ciutat, i 

la pròpia l’Administració Local en exercici de les seves 

competències, han de col·laborar en la recerca de 

l'harmonia, la qualitat de vida i l'equilibri de la ciutat.   

Per la qual cosa, l’Ajuntament, en la mesura de les 

seves possibilitats, ha d’assumir la funció de vetllar i 

posar els medis necessaris per facilitar la convivència i 

controlar qualsevol agressió, dany o molèstia que 

l’espai ciutadà i la vida urbana puguin patir, i preveure 

aquelles conseqüències negatives de costums o 

activitats susceptibles de provocar efectes negatius. El 

que provoca la necessitat d’una regulació  d’un model 

de convivència urbà sotmès a càrregues i control 

administratiu.      

ALTRES CONSIDERACIONS      

  

Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia  Vist i Plau Tinenta d’Alcalde de  

Presidència  

   

Sr/a Dolors Leyva Grasa      El/la Regidor/a de Emilia Briones Matamales  
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