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CIVISME I VIA PÚBLICA 

 

Comportament general a la via i als espais públics 

o La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis 

públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de 

respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, observant el degut 

civisme, amb la intenció d’evitar perjudicar els drets i els béns de la resta 

de persones. 

o L’Ajuntament podrà regular el nudisme en llocs degudament autoritzats. 

 

Focs i activitats pirotècniques 

o Amb caràcter general està prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i 

als espais públics, especialment, a les zones arbrades, sense la 

corresponent autorització, la qual serà atorgada exclusivament amb motiu 

de manifestacions de cultura popular. 

o En tot el terme municipal, incloses platges i espais costaners, es prohibeix 

l’ús de barbacoes, llevat d’espais habilitats en barraques i finques de 

titularitat privada. Es especialment prohibida l’encesa de focs a les platges. 

 

Consum de substàncies que puguin generar dependència 

o És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o 

substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i 

que no constitueixin infracció penal: 

 A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis 

municipals. 

 Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i 

altres establiments similars, ja siguin públics o privats. 

Està prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o 

instruments utilitzats per al consum de substàncies descrites en el 

paràgraf anterior. 

o En el cas que es detecti o es faci evident públicament una situació 

d’embriaguesa o de drogoaddicció, els agents de l’autoritat municipal 

intervindran i conduiran, si s’escau, de forma voluntària les persones que 

ho facin als serveis d’assistència sanitària del municipi. 

o Els responsables dels establiments han d’evitar que els seus clients treguin a 

la via pública gots o ampolles de vidre i essent permesos només els gots de 

plàstics, i en qualsevol cas, en el moment del tancament, no ha d’haver 

cap tipus d’envasos a la via pública. 
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VIA PÚBLICA 

Objectes perduts 

o Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública del terme municipal 

de Begur o d’altre terme municipal, sempre que en aquest últim cas, 

pertanyi a la ciutadania de Begur, té l’obligació de dipositar-lo:  

 A les dependències de la Policia Local de l’Ajuntament de Begur, la 

qual ho remetrà immediatament a l’Oficina Municipal de Troballes, 

que depèn d’aquesta. 

o Custòdia: Tots els objectes lliurats a l’Oficina Municipal de Troballes es 

custodiaran durant un període màxim de dos anys, comptats des de la data 

de lliurament. 

 

CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEJA 

Obligacions generals dels vilatans i de les vilatanes 

o Totes les persones que romanen al terme municipal de Begur tenen 

l’obligació d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general i els 

espais públics en particular. 

o Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per 

qualsevol mètode, la via o espais públics o que siguin contràries a la 

neteja, a l’estètica, a la integritat física i al valor econòmic dels elements 

de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics, sigui quin sigui 

el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les 

autoritzacions que en cada cas siguin procedents, les quals exigeixen de les 

persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar al 

màxim possible que s’embruti la via pública, com també netejar-ne les 

parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials 

residuals resultants. 

 

Residus municipals ordinaris 

o Els vilatans i les vilatanes de Begur tenen l’obligació de dipositar els residus 

que generin dins de les papereres  

o A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit 

com papers, embolcalls i similars. 

o Fer ús de l’ordenança de recollida selectiva local 

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Obligacions: 

o Tots els vilatans i les vilatanes tenen l’obligació de respectar el descans dels 

veïns i les veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal 

convivència, independentment de l’hora del dia. 

 

Està prohibit: 

o Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors que 

afecti a la pacífica convivència. 

o L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 23 

hores i les 7 hores, excepte quan provingui d’activitats populars o festives 

autoritzades per l’Ajuntament. 

o Es prohibit circular amb vehicle amb excés de volum de l’equip musical del 

mateix que provoqui molèsties. 

 


