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Presentació

Preservar l’espai públic local com un lloc de convivència compartit pel conjunt de la ciutadania constitueix un dels reptes més importants en l’actualitat. En aquest sentit, el
paper que poden tenir els ajuntaments en el foment del civisme és clau. Com a administració de proximitat, esdevenen un marc d’actuació privilegiat per portar a terme actuacions en un àmbit que afecta tant la vida quotidiana de les persones.
El gruix de l’acció local es concentra en polítiques que reforcin el concepte i l’exercici de
la ciutadania democràtica. Es fa necessari que tothom senti l’espai públic com a seu i que
ciutadanes i ciutadans se sentin partícips de la vida en societat. L’objectiu de les accions
no ha de ser només lluitar contra les conductes incíviques, sinó que ha d’anar més lluny
i generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomenti la capacitat de tothom d’implicar-se i sentir-se coresponsable del que passa a la seva ciutat o al seu poble
Per tots aquests motius, la nostra intenció és posar a disposició dels ens locals aquest
document per millorar la governabilitat local i oferir algunes orientacions d’intervenció
davant els principals elements relacionats amb el civisme que poden afectar la convivència en els municipis.
En aquest sentit, el primer capítol ofereix un marc de reflexió al voltant del discurs local
sobre civisme. Partint de la importància d’elaborar unes premisses conceptuals bàsiques
que fonamentin el discurs públic, es revaloritzen els conceptes de ciutadania i de nova cultura cívica des d’un enfocament local.
Des d’aquesta perspectiva, en el segon capítol s’analitza la situació en els municipis atenent a experiències i bones pràctiques locals sobre civisme. S’identifiquen els principals
elements que incideixen en la convivència i s’ofereixen algunes propostes d’actuació des
de l’àmbit municipal. Tot seguit, es fa un esment especial a les ordenances municipals com
a potestat normativa local que pot esdevenir una eina molt útil a l’abast dels governs municipals per regular la convivència ciutadana i el civisme.
Finalment, el quart capítol inclou una anàlisi del context actual i la tipologia de les polítiques locals de civisme que es duen a terme als municipis de la província de Barcelona,
fonamentalment relacionades amb les ordenances cíviques i amb les actuacions d’educació cívica.
Imma Moraleda
Presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
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Introducció
Nota metodològica a manera d’introducció
Aquest document és el primer resultat del treball sobre civisme que ha portat a terme la
Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania, de la qual són membres vuitanta-quatre ens
locals de la província de Barcelona, i que ha promogut l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona.
Aquests treballs sobre civisme es van engegar el 14 de febrer de 2006 a Barcelona, amb
la constitució del grup de treball «Elaboració de plans locals de foment del civisme». El Dr.
Ricard Zapata-Barrero, de la Universitat Pompeu Fabra, va pronunciar-hi la conferència
«Civisme i municipis». (Hi van participar els ajuntaments d’Alella, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Calella, Canovelles, Cardedeu, Castellar del
Vallès, Castelldefels, Igualada, Manlleu, el Masnou, Mataró, Montcada i Reixac, Olesa de
Montserrat, Parets del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Vicenç de Castellet , Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilalba Sasserra i Vilanova i la Geltrú, a més de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.)
Els objectius d’aquest grup de treball eren establir les bases d’una posició comuna sobre
els objectius i els continguts de les polítiques locals de foment del civisme, així com aportar propostes de treball per als ajuntaments de la província de Barcelona.
Per tal d’assolir aquests objectius es van formar dos grups de treball, que es van reunir
en tres ocasions entre el febrer i el maig del 2006. Un dels grups es va dedicar als «Discursos locals sobre civisme», i l’altre, a les «Experiències locals i bones pràctiques sobre
el civisme», i el resultat del seu treball es recull en sengles capítols d’aquesta publicació.

Document marc: «Discurs local sobre cultura cívica»
Els ajuntaments participants van debatre sobre quin ha de ser el discurs local que informi
la ciutadania sobre el civisme. El conduí el Dr. Ricard Zapata-Barrero i va comptar amb les
aportacions dels ajuntaments d’Arenys de Munt, Badalona, Barberà del Vallès, Castelldefels, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa.

Experiències locals i bones pràctiques sobre el civisme. Conclusions:
resultat de l’anàlisi i propostes per a l’acció
La finalitat d’aquest grup de treball era analitzar, des d’una perspectiva crítica, les situacions dels municipis amb relació al foment del civisme i les pràctiques generades per tal
de donar algunes orientacions i propostes per a l’enfocament d’aquesta qüestió i la planificació de possibles intervencions.
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El va conduir Marta Casas Castañé i va comptar amb les aportacions dels ajuntaments
d’Argentona, Barberà del Vallès, Canovelles, Cardedeu, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès,
Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, Sitges i Terrassa.
El tercer capítol d’aquesta publicació, «Ordenances municipals reguladores de la convivència ciutadana i el civisme», és el resultat de l’anàlisi de les ordenances de civisme vigents
en vint municipis de la província de Barcelona de més de vint mil habitants (Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Viladecans) i d’ordenances d’alguns municipis de menys de vint mil habitants, com ara les de Canovelles,
Masquefa i Parets del Vallès.
El darrer capítol, «Context actual. Actuació dels ajuntaments», és una breu anàlisi de les
actuacions locals a l’entorn del civisme. S’hi recullen els municipis que tenen una ordenança de convivència i civisme vigent i que completen la seva actuació amb accions de
molt diversa índole d’educació cívica.
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Document marc:
«Discurs local sobre cultura cívica»

Marc de reflexió: «Ciutats, ciutadania i cultura cívica. Importància
d’elaborar un discurs públic»
El marc de reflexió del present document marc no és nou, sinó una constant històrica. De
fet, és una de les primeres definicions de la política que tenim (Aristòtil): la gestió de la relació de les ciutats amb la ciutadania. Establir les pautes d’aquesta relació ha estat uns dels
primers marcs de reflexió del pensament polític. Els principis de l’estabilitat i de la cohesió
al llarg del temps. Les primeres orientacions. La gestió dels conflictes que es produeixen
en aquesta relació és una de les primeres tasques de la política.
El concepte «civisme» té relació amb com ha de ser la relació de les ciutats amb la ciutadania per aconseguir estabilitat i cohesió socials. Quan parlem de «civisme», ens referim,
doncs, a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les persones en l’espai públic
municipal.1
Però l’objectiu d’aquest document marc no és tant parlar de «civisme» com de la promoció d’una cultura cívica.
La cultura cívica es el conjunt de valors, pautes de comportament i principis d’acció que
fomenten el civisme. Se centra en el context de la relació entre les persones, i té com
a marc de referència l’entorn dins del qual es produeix la interacció de les persones.
Aquesta definició té un implícit important que val la pena emfasitzar, ja que constitueix en
certa manera la filosofia del document que s’ha elaborat. Es parteix de la base que la
necessària existència d’unes ordenances i la seva aplicació per regular un «comportament
cívic» és l’últim recurs d’actuació. Com a complement, la noció de cultura cívica posa més
èmfasi en la mentalitat ciutadana, en la responsabilitat de les persones i en el fet que sigui
la mateixa ciutadania qui autoreguli les seves interaccions dins de l’espai públic. La filosofia que es pretén transmetre en aquest document és, doncs, que unes ordenances que no
fomentin una cultura cívica estan manques de sentit, ja que el significat últim de tota regulació política del comportament ciutadà és fomentar precisament una cultura que el ciutadà se la faci pròpia.
Considerem, igualment, que el que ha de ser objecte de discurs no és tant la reflexió
mateixa sobre una cultura cívica, sinó per què avui en dia es fa de nou necessari establir
unes noves pautes de relació entre la ciutadania. Són especialment rellevants les vies de
resposta política i les pautes d’orientació per al disseny de polítiques estratègiques de foment d’una cultura cívica.

1. Aquest document marc va destinat als ajuntaments. Busca servir d’orientació per promoure debats interns
i dissenyar polítiques. El públic objectiu de les polítiques és la ciutadania, definida com a residents de la ciutat
(en sentit urbà i no estatal), així com totes les persones transeünts o jornaleres que viuen de manera temporal
a la ciutat (especialment en ciutats de la costa).
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Quan parlem de discurs, ens referim al conjunt d’arguments que tenen una doble funció:
serveixen per donar sentit a les accions estratègiques seguides per l’Administració local
i, al mateix temps, constitueixen unes bases que ens informen sobre quins són els conflictes que es volen gestionar (darrere un discurs sempre hi ha un conflicte; el discurs és la
resposta que es dóna a un conflicte).
El discurs és públic, en tant que està connectat amb la gestió de l’interès públic, i en el
sentit que vol tenir uns efectes pràctics sobre la forma com es conceptua la tasca política.
Darrere un discurs públic sempre hi ha una cultura pública.
Igualment, la importància funcional d’un discurs rau en el fet que proporciona arguments
que la ciutadania utilitza per legitimar les seves accions i comportaments en l’esfera pública.
Aquest document marc s’articula en cinc apartats. Al primer, es presenta la noció de cultura cívica que serveix de marc de referència del discurs que es defensa, i les premisses
conceptuals bàsiques que orientaran tota l’argumentació. Al segon apartat, es donen les
principals raons que justifiquen la necessitat d’un discurs sobre el civisme en general,
orientat cap a la cultura cívica en particular. Al tercer apartat, situem el discurs en el marc
de les tradicions de la ciutadania existents: la tradició liberal i la tradició republicana, i, una
vegada en la tradició republicana, se situa el discurs de la cultura cívica en el marc del
debat republicà del bon ciutadà. Al quart apartat, es presenten les eines politicoadministratives per promoure el civisme: les polítiques reactives i les polítiques proactives. Finalment, al cinquè apartat, es defineix la cultura cívica des del punt de vista del que es pretén
promoure aplicant polítiques proactives.

Definicions: concepte de cultura cívica i premisses conceptuals bàsiques
La definició de cultura cívica que proposem consta de les dimensions següents:
• No som davant un problema de l’Estat, ni del municipi o l’Administració, sinó un problema de la societat civil en què la política intervé sota forma d’ordenances amb
l’objectiu final de fomentar una cultura cívica.
• Una cultura cívica fa referència a un sentiment de com les persones es relacionen,
una mentalitat i un comportament social que incideix en la interacció entre les persones i que té com a funció aconseguir l’estabilitat i la cohesió.
• Nucli conceptual: Comportament - relació de les persones en l’espai públic.
• Ús i comportament en espai públic. Inclou relació amb persones i entorn (urbà,
social i natural).
• Concepte que descriu: Es refereix a una acció i una forma de comportament dins
de l’espai públic en relació amb institucions públiques i en relació amb la ciutadania.
• Concepte normatiu (en relació amb valors): Dóna pautes de límits/formes d’aquest
comportament (ens diu com ha de ser).
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• Concepte moral: Sentiment col·lectiu, sentiment de lleialtat, sentiment d’identitat
comunitària. Defensa de certs valors cívics (virtuts, com s’anomenaven clàssicament) indispensables per al manteniment de la comunitat i la llibertat (actuar d’acord amb la pròpia voluntat). La llista és llarga; per exemple, clàssicament era la
valentia (per defensar la ciutat), la prudència (a l’hora de governar), i avui en dia, la
igualtat, la simplicitat, l’honestedat, la benvolença, el patriotisme, la justícia, la generositat, la solidaritat: és a dir, tots els valors que es comprometen amb el destí dels
altres i de la societat. Comparteix les preguntes que es planteja la societat.
• Concepte acció: Exigeix una actitud conscient i un compromís social: la ciutadania
entén que no està sola i que ha de tenir un comportament en funció de la consciència del que l’envolta, un comportament de civilitat.
Igualment, partim de la premissa que no hi pot haver una cultura cívica definida en els termes anteriors sense la promoció d’una cultura de deures i obligacions. És per això que
proposem els arguments següents per justificar la necessitat dels deures i obligacions
ciutadans:
• Perquè una societat sigui estable i cohesionada al llarg del temps es necessita inevitablement un sistema de restriccions i d’obligacions, un sistema de deures.
• Quan aquest sistema de deures està dirigit no solament cap a l’Estat, sinó també
cap a l’espai públic, d’interrelació entre la ciutadania, llavors parlem de cultura cívica com a comportament.
• Una cultura cívica estableix un sistema de restriccions/obligacions necessàries per
regular espai públic amb la finalitat que hi hagi estabilitat/cohesió. Aquest sistema
de restriccions ha de ser conforme als valors de la societat i ha de ser acceptat per
tota la ciutadania.
Hi ha igualment un vincle semàntic entre ciutadà, cultura cívica i ciutat que cal tenir present.
• Aristòtil: Definició de «persona» com a zoon politikón, ‘persona orientada políticament, socialment...’, és a dir, cívicament, «ciutadanament».
• Politikón expressa un vincle entre el factor social i el factor polític de congruència,
complicitat o cooperació, i no pas d’antagonisme.
• Politeia és un terme que defineix el règim que tracta dels assumptes de la ciutat,
que, per analogia llatina (res publica), es converteix en assumptes públics.
En parlar de «civisme» hem de tenir en compte, també, que hi ha uns conceptes afins que
formen part de la seva família semàntica però que tenen uns significats propis. En destaquem els tres més importants: civilitat, civilització i cívic.
• Civilitat: Coneix regles de comportament social: element de consciència.
• Civilització/civilitzat: Socialitzat dins d’unes pautes de comportament social i cultural: contingut d’aquesta consciència.
• Cívic: Designa el comportament propi de la ciutadania. La frontera que separa el
ciutadà del no-ciutadà es veu en el comportament, no pas en l’assignació jurídica
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de la ciutadania. Aquest comportament és una actitud conscient conforme a valors
socials. En aquest marc, és significativa l’afirmació que es fa en l’aportació per a la
proposta a debat «Educació per a la ciutadania» del Ministeri d’Educació i Ciència
del Comitè Espanyol Unicef, i que obre la secció 3.4: «El ciutadà, subjecte de responsabilitats», tot comparant la divisió jurídica de ciutadans/no-ciutadans, i incloent-hi l’immigrant «sense papers», amb la divisió que es pot fer quan el criteri no és
l’estrictament jurídic, sinó el del comportament. L’afirmació ens pot ajudar a emfasitzar aquesta nova filosofia.
Premisses conceptuals bàsiques d’una cultura cívica
Seguint la tipologia de conflictes i principals problemàtiques identificades en els municipis
del grup de treball sobre «Experiències locals i bones pràctiques sobre el civisme», podem
destacar unes premisses conceptuals bàsiques d’una cultura cívica.
• La primera premissa per justificar la necessitat de promoure una cultura cívica és la
convicció que el civisme no es pot decretar, que l’actitud cívica no es pot imposar
per decret. Encara que es parteix del reconeixement que les ordenances són unes
de les eines que els governs locals tenen al seu abast i les fan servir en casos
extrems, també hem de reconèixer que el debat està en els seus límits respecte
a què es pot regular i què no. Més enllà de les ordenances, hi ha tota una educació cívica i una promoció de la cultura cívica que cal treballar.
• Enfocament funcional del civisme: Canal o via per aconseguir estabilitat / cohesió
social a través de generacions.
• Concepció del conflicte (en parlar d’incivisme)
— Cal no confondre conflictes a la ciutat i incivisme: una ciutat sense conflictes no
és una ciutat cívica, sinó una ciutat adormida. No tot conflicte en espai públic és
un «conflicte cívic».
— El conflictes no són una cosa negativa, sinó que formen part consubstancial de la
societat. Vistos sociològicament, els conflictes dins de la societat s’han de considerar com a elements de socialització. Des d’aquest punt de vista, les zones de
conflicte identificades com a relacionades amb l’incivisme formen part d’un procés de socialització generalitzat. Les polítiques públiques tenen la responsabilitat
d’incidir en aquest procés de socialització, tot establint les seves pautes i criteris,
els seus marcs de referència i les seves orientacions.
— L’incivisme no està vinculat a l’educació (transeducatiu), la classe social (transclassista), la cultura (transcultural) o les generacions (transgeneracional).
• Cal consensuar, tenint en compte el respecte a la diversitat i el pluralisme, unes pautes comunes de relació dins de l’espai públic.
• L’argument central és que, si no es segueixen les actituds culturals cíviques, hi haurà
dificultats per assegurar una vida en comú, que al capdavall repercutiran sobre la
persona.
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• Perills que cal evitar: paternalisme - assistencialisme - enfocament estrictament
penal i jurídic (les ordenances no solucionen conflictes).

Raons d’un debat
Abans de passar pròpiament a presentar les tradicions de ciutadania dins de les quals dissenyarem el discurs sobre una cultura cívica, és important plantejar-se la pregunta sobre
per què considerem necessari iniciar un debat d’aquestes característiques als municipis.
hi ha tota una sèrie de raons importants.
Raons històriques
• Context de la història Espanya/Catalunya: Debat generacional. Del franquisme (deures) a la democràcia (drets). Necessitem ara incorporar deures dins de la democràcia, sense negar la prioritat dels drets.
Raons socials
• Individualisme liberal i societat de mercat, en què es fomenta el pensament estratègic, instrumental i interessat. Característiques més destacades del moment actual
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2002)
— Un individualisme cada vegada més aguditzat.
— Un consumisme cada vegada més irracional.
— El distanciament en la comunicació entre els pares i fills.
— L’escàs temps disponible de moltes famílies.
Raons culturals
• Increment de la diversitat respecte a característiques com ara la religió, l’edat o la
cultura, que impliquen formes de comportament dins d’espais públic diferenciats.
• La diferència no ha d’implicar «incivisme». La forma d’ocupar espai públic pot ser
culturalment diferent.
• hi ha cultures que tenen unes formes de comportament dins de l’espai públic diferents i que no necessàriament impliquen incivisme. El fet que un grup de gent organitzi una festa en un parc no és un acte incívic si es respecta l’entorn.
• Lògica nosaltres/altres. Percepcions/interpretacions de la diversitat cultural: Característiques com ara la religió, l’edat o la cultura impliquen formes de comportament
dins d’espais públics diferenciats.
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Raons estructurals
• Els canvis ràpids de la societat que darrerament presenciem en les esferes social,
econòmica i cultural van per davant del canvi de mentalitat que es requereix perquè les
persones s’acomodin a aquests nous contextos. Això implica que dins d’un mateix
espai social convisquin moltes persones amb mentalitats diferents i que calguin recursos molt diferents per gestionar aquests canvis.
• Pèrdua del vincle de la ciutadania amb la política i les institucions. Hi ha un vincle entre
el comportament incívic i la manca d’interès i implicació en la política. Argument bàsic:
Perquè hi hagi un comportament cívic és imprescindible que hi hagi una confiança en les
institucions públiques i en la política. Hi ha un vincle entre comportament incívic i manca
de confiança en la política (entre apatia política i apatia cívica).
• Cultura assistencial i protectora. Cultura de «serveis». Concepció de la ciutat com a
assistencial i protectora. Societat protegida: la manera de resoldre conflictes socials ja
no la fa la societat, sinó que es recorre a la «trucada a la policia» i a la queixa.
• Canvi generacional. La ciutat és un espai de convivència entre diverses generacions
amb valors i lògiques diferents. hi ha diversos conflictes que identifiquem com a generacionals i que podríem incloure dins del marc conceptual que separa civisme/incivisme. Molta gent gran pot arribar a definir cert comportament dels joves com a incívic,
quan es tracta d’un comportament nou a noves circumstancies socials. Tothom recorda, també, que els joves amb «cabells llargs» o vestimenta hippi eren identificats com
a incívics per una generació de pares que vivien amb dificultats els canvis dels anys seixanta i setanta del segle passat.
• Els carrers i les places han perdut la seva funció original d’afavorir la interacció entre el
veïnat, entre les amistats. Les places, per exemple, han deixat de ser espais de trobada i es converteixen en simples «encreuaments» de carrers. Les persones no senten
l’espai públic com a propi: «la ciutat no és nostra», «la ciutat és dels cotxes».
• Vincle entre incivisme i manca de participació pública. Falta implicació.
• Sentiment de dret: «Jo embruto perquè pago impostos».
• Manca espai urbà per fomentar la cultura cívica i interaccions no solament dins d’un
mateix sector (joves, gent gran, diferents cultures/religions, etc.), sinó entre diferents
sectors poblacionals.
• Cada vegada hi ha menys espais d’ús públic no mercantilitzats.
• Poc temps per gestionar els canvis. Els canvis han anat molt ràpids fins i tot dins d’una mateixa generació.
Raons morals
• Excessiu valor als drets davant dels deures i les obligacions en la societat / pèrdua de
valors i principis / comportaments sense referència ni criteris ni atributs / pèrdua de referència i de sentit.
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• Manca de diàleg i de confiança entre persones.
• Vicis socials i contravalors ciutadans/cívics: violència sense sentit, èxit fàcil, hedonisme, etc.
• La llista de mals socials i vicis de la conducta / mals socials (els valors orientats per
l’individualisme o interès en contra del compromís amb els altres. Els contravalors
condueixen a la corrupció del caràcter propi, i també, a l’ambició, l’avarícia, l’orgull,
l’egoisme, l’ostentació, el refinament, el cinisme, la covardia, l’extravagància, el
luxe, etc., és a dir, als valors orientats per la individualitat en contra del compromís
amb els altres. Aquests valors condueixen a la corrupció i a les actituds opressives
dels governs.

Tradicions de ciutadania (liberal i republicana) i elements per a un
enfocament local: «Del bon govern al bon ciutadà»
Dins del debat sobre la ciutadania hi ha dues tradicions fonamentats: la tradició liberal i la
tradició republicana. Aquestes dues tradicions no necessàriament s’han d’entendre en termes d’exclusió. La realitat és més difusa i implica les dues tradicions. Tampoc no s’han de
concebre en termes d’oposició. Les dues conviuen dins de la nostra societat. El nostre
objectiu és presentar cadascuna de les tradicions. Partim de la base que situar els discursos
dins de tradicions serveix per definir enfocaments i legitimar determinades polítiques.
Tradició liberal i tradició republicana de ciutadania
La concepció moderna de ciutadania combina almenys dues tradicions històriques. Els
arguments de cadascuna d’aquestes tradicions són utilitzats per definir una concepció
determinada del civisme: la tradició liberal i la tradició republicana.
Esquemàticament, les dues tradicions poden ser descrites seguint sis dimensions bàsiques: puntal bàsic, contingut, definició, dimensions, premissa i ús de la capacitat d’autonomia.
QUADRE 1. Dimensions del liberalisme i del republicanisme
Tradició

Liberalisme

Republicanisme

Pilar bàsic

Estat

Espai públic

Contingut

Drets

Deures

Definició

Posició i estatus

Acció, pràctica, autonomia
i responsabilitat

Dimensions

Dimensió passiva

Dimensió activa

Premissa

Un neix ciutadà

El ciutadà es fa

Ús de la capacitat
d’autonomia

Ús instrumental de la
capacitat d’autonomia

Ús finalista de la capacitat
d’autonomia
Finalitats relacionades amb el
desenvolupament de la vida social
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La tradició liberal se centra particularment en l’element estatal i en els drets com a vehicles
que permeten a la persona tenir una posició davant de l’Estat. Per un liberal, el ciutadà es
defineix com un conjunt de drets (civils, polítics i socials), i la ciutadania, com una posició,
un estatus. La tradició republicana introdueix l’element voluntarista de la ciutadania. Per
qui la defensa, el ciutadà, més que no pas un conjunt de drets (propi de la tradició liberal),
és una pràctica delimitada per l’esfera pública que implica obligacions, deures i responsabilitats, sintetitzables dins de la noció de civisme o pràctica cívica.
Aquesta actitud cívica s’ha de percebre d’entrada com una restricció voluntària. La dificultat rau en el fet que, perquè es manifesti aquesta actitud cívica, la restricció ha de ser concebuda per la persona com a voluntària i no forçada. Aquí entren en joc els conceptes clau
per entendre aquesta concepció republicana de la ciutadania: els conceptes de responsabilitat i autonomia.
La ciutadania republicana no és una posició o estatus, sinó que té un vessant pràctic. És
un comportament i una actitud. Tracta l’actitud cívica com una condició per satisfer l’autonomia personal. Aquesta connexió entre actitud cívica i autonomia és fonamental.
L’autonomia es pot definir com a «llibertat conscient». El ciutadà republicà és lliure; però,
en ser conscient d’aquesta llibertat i de l’ús que pot fer-ne, esdevé autònom. Com a persona autònoma, percep la inacció i la passivitat en el manteniment de la seva comunitat
no tant com a no-ciutadà, sinó més aviat com a anticiutadà.
Una de les bases que diferencien la concepció republicana de la ciutadania davant de la
concepció liberal, és el fet que no essencialitza la noció de ciutadania. Pels liberals, un ciutadà neix ciutadà; per la tradició republicana, el ciutadà no neix, sinó que es fa. Per tant,
aquí entren dimensions d’educació i formació per la ciutadania que interessa desenvolupar.
Dins de les tradicions de la ciutadania, la tradició republicana és la que ofereix un terreny
més propici per generar arguments entorn del civisme. Aquesta tradició no és tan dependent de l’element de l’Estat com la tradició liberal a l’hora de definir l’àmbit d’acció de la
ciutadania. La ciutadania es defineix a partir de la pràctica a l’esfera pública, i es refereix
a un comportament i un ús acceptats de l’espai públic.
De la tradició republicana ens interessen almenys tres dimensions bàsiques:
• La importància que atorga a la voluntat en la definició activa de la ciutadania, que
contrastarem amb la definició passiva de la ciutadania;
• La seva argumentació entorn de la noció de bon ciutadà, que contrastarem amb el
debat sobre el bon govern; i
• La importància que atorga a les institucions públiques en la seva tasca pedagògica social modulant el caràcter de la persona i la delimitació del seu espai cívic
d’acció.
Dins d’aquest discurs del bon ciutadà hi ha una distinció important entre la ciutadania passiva (liberal) i la ciutadania activa (republicana). hi ha molts criteris diferenciadors, però
tots es poden resumir en el fet que per a la dimensió activa, el fet de ser ciutadà no és una
cosa que es dóna, sinó que és una pràctica que s’aprèn. La dimensió passiva, al contrari,
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incideix en el fet que la ciutadania és una categoria adscriptiva, donada sense res a canvi, simplement per naixement o per voluntat estatal. No requereix cap pràctica ni cap
actitud.
En resum, aquests dos enfocaments comparteixen dues dimensions que semblem rellevants per conformar el discurs local del civisme. En primer lloc, comparteixen la premissa
que la ciutadania és una posició racional i que és gràcies a aquesta racionalitat que té la
capacitat de ser autònoma (definida com a llibertat conscient). És a dir, que, més enllà de
la seva connotació jurídica, com a súbdit de l’Estat, la ciutadania expressa una determinada capacitat racional d’autonomia. El punt de partida és el reconeixement per part de l’Estat del fet que la persona té una capacitat de ser autònoma, i que l’exercici d’aquesta
capacitat pot practicar-se a l’esfera pública.
És en l’ús d’aquesta capacitat d’autonomia on es poden diferenciar les dues concepcions: la liberal sol potenciar més l’ús instrumental de la capacitat d’autonomia, és a dir, la
capacitat estratègica de mobilitzar recursos estatals per satisfer les pròpies expectatives
de vida autònomes; mentre que la tradició republicana s’inclina més per la racionalitat en
finalitat, en tant que està orientada per objectius a l’hora d’exercir la seva capacitat d’autonomia: unes finalitats relacionades amb el desenvolupament de la vida col·lectiva del
seu entorn social.
Elements per a un enfocament local: teoria institucional «Del bon govern al bon
ciutadà»
Dins dels debats que relacionen la ciutadania amb les institucions públiques, darrerament
es tendeix a accentuar la direcció que va de les institucions a la ciutadania, segurament a
causa de l’abstencionisme i del creixent desinterès per la política i la classe política, i no
tant la direcció de la ciutadania cap a les institucions. D’aquesta tendència, per exemple,
en formen part els termes del debat introduït recentment a Catalunya pel nou Govern
(Generalitat de Catalunya, 2005), en el qual es defineix el bon govern com «el conjunt d’activitats encaminades —en una societat avançada— a la rendició de comptes, mitjançant
l’avaluació de les institucions, tradicions i processos que determinen com s’exerceix el
poder, com la ciutadania utilitza la seva veu participant en l’adopció de les decisions públiques i com aquestes decisions es prenen d’acord amb l’interès general».
Aquest document marc, tot considerant la importància d’una reflexió sobre el bon govern
dins de la tradició republicana (la concepció republicana de Govern), considera també
rellevant promoure una reflexió sobre la noció de bon ciutadà (la concepció republicana de
ciutadania).
Presentem esquemàticament la teoria de les institucions de la tradició republicana.
QUADRE 2. Teoria de les institucions de la tradició republicana
Bon govern

Bon ciutadà

Com les institucions actuen dins del Govern

Com les institucions conformen accions del ciutadà
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La diferència bàsica entre el discurs del bon govern i el discurs del bon ciutadà és la percepció de la funció que tenen les institucions públiques. El discurs del bon govern s’interessa per com les institucions públiques actuen dins del Govern, per servir les seves polítiques. I el discurs del bon ciutadà percep que les institucions conformen un espai d’acció
del ciutadà, que modela les seves percepcions i actituds davant de la societat.
La premissa sobre la qual recolza la teoria del bon ciutadà de la tradició republicana és que
la ciutadania, en les seves accions col·lectives, està orientada per una preocupació constant pels problemes públics i les virtuts públiques.
La lectura contemporània del discurs del bon ciutadà ha d’adaptar-se a la nova realitat.
I és per això que un dels elements que s’ha de potenciar és l’autonomia ciutadana i la seva
dimensió activa, en la qual s’inclou no solament la seva actitud cívica i sentit de compromís amb la societat, sinó també el seu esperit crític de la realitat.
El bon ciutadà fomenta la consciència dels processos de canvi lligats a la diversitat dins del
seu entorn més immediat (la seva família, les seves amistats, el seu veïnat i companys
i companyes de treball).2 La passivitat davant dels nous reptes lligats a l’increment de la
diversitat és contrari al bon ciutadà i, fins i tot, anti-bon ciutadà.
L’actitud del bon ciutadà es la cultura cívica i la seva confiança en les institucions públiques
que regulen l’espai públic. Es pot definir seguint dos principis bàsics: el primer consisteix
en la convicció que la ciutadania té el deure cívic de ser lleial a les institucions públiques. El
segon, que és conseqüència de l’anterior, es podria denominar el principi de compensació. Les institucions públiques, com a resposta a aquesta actitud, proporcionen a la ciutadania una seguretat i un mínim de benestar i de qualitat de vida.3
Quan un parla de bon ciutadà en la concepció republicana, es refereix no tant a una persona, sinó a una actitud i a un comportament. Per expressar-ho de manera gràfica, una
persona que no es mou ni es relaciona amb les altres ni el seu entorn, no podem dir si és
o no un bon ciutadà o no. El bon ciutadà solament es pot descriure com una forma de
comportament i de relació amb el seu entorn social. En aquest sentit, la noció de bon ciutadà és un model ideal que serveix de referència per avaluar accions i actituds cíviques. En
una societat ideal de bons ciutadans, no serien necessàries ordenances ni polítiques proactives de promoció d’una cultura cívica.

Eines politicoadministratives: polítiques de promoció del comportament cívic.
Polítiques reactives i polítiques proactives
Hi ha dues classes de polítiques davant dels conflictes relacionats amb l’incivisme: polítiques
reactives i polítiques proactives.

2. Aquesta és la línia que apunta la posició del Comitè Espanyol de la Unicef davant de la proposta de debat
del Ministeri d’Educació i Ciència Una educación de calidad para todos y entre todos (2005).
3. Retinguem una frase molt aclaridora ja esmentada: «El ciutadà, subjecte de responsabilitats: el veí «sense
papers» que diposita diàriament les seves escombraries a la galleda corresponent, ¿és menys ciutadà, bon
ciutadà, que el veí posseïdor de passaport que embruta permanentment l’escala?» (Unicef - Comité Español,
2005: 15).
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QUADRE 3. Polítiques reactives versus polítiques proactives
Polítiques reactives
Polítiques que reaccionen legalment davant d’un conflicte. Tenen una concepció negativa
del conflicte. Intenten regular el comportament conflictiu o incívic a través d’ordenances.
Polítiques que se centren en els efectes que té l’acció incívica i els conflictes que provoca
en el seu entorn.
Concepció penal del conflicte.
L’incivisme és vist com una infracció que té la persona com a única responsable.
Polítiques proactives
Polítiques que proporcionen al ciutadà instruments/recursos/infraestructures perquè tingui
una cultura cívica i sigui ell mateix el qui la fomenti en el seu entorn. Polítiques que busquen
crear una situació en el ciutadà en què l’acció incívica no estigui legitimada.
Polítiques que aborden causes del conflicte, a causa principalment de l’entorn social, o que
busquen expressar un descontentament social i polític.
Concepció social del comportament conflictivoincívic.
L’incivisme és vist en les seves causes socials, i en cap cas la persona no és vista com a
única responsable del comportament.

Aquestes dues polítiques no s’han d’interpretar de manera excloent, sinó combinades
sota una relació de prioritat. Les polítiques proactives només poden tenir èxit si hi ha un
marc penal que delimiti bé les accions i els comportaments cívics i incívics. La qüestió que
debatem aquí no és un discurs antiordenances, ni antipolítiques reactives. Considerem
que aquestes polítiques són un element necessari per regular conductes. Les polítiques
proactives necessiten que hi hagi ordenances perquè es puguin aplicar en un context de
seguretat. Sobre el que sí que podem discutir és sobre l’ús i l’abús de les ordenances, ja
no solament per regular la conducta, sinó per penalitzar comportaments; fins a arribar, en
determinats casos, a legitimar estereotips socials en funció de com vesteixen les persones o de l’accent que tenen.
• Per exemple, davant d’una mateixa acció qualificada d’«incívica», hi poden haver
dues menes de reaccions (per exemple, davant del qui embruta el carrer):
— Política reactiva: Aplicar l’ordenança i recórrer a la sanció.
— Política proactiva: Posar infraestructura per evitar que es reprodueixi l’acció, o
bé que el mateix comportament quedi il·legitimat (per exemple, posar papereres,
posar anunci de sanció al qui deixi escombraries fora del contenidor, etc.).

Definició d’una nova cultura cívica: polítiques proactives
Les polítiques proactives per ser un bon ciutadà: nova cultura cívica
Les capacitats del bon ciutadà són les de posseir el sentiment de compromís i de deure,
de responsabilitat, que actuï com a límit a aquesta tendència individualista i egoista.
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Una de les característiques que uneix tothom qui defensa la noció de bon ciutadà és el seu
caràcter voluntari. Per tant, està molt relacionat amb el civisme, en tant que requereix un
treball de la voluntat previ a l’actitud i l’acció.
Per adquirir aquestes lògiques d’acció, s’ha de potenciar un sentit social (Aristòtil) comunitari, un reconeixement de la interdependència, una igualtat i un respecte mutu, un sentit
de lleialtat institucional (Maquiavel), i un sentit de fraternitat i solidaritat (Rousseau).
Aquests ideals no es poden aconseguir en un context institucional que promou la divisió
entre les persones, enteses en termes que unes poden desenvolupar més que les altres
les seves capacitats, a causa de raons bàsicament de gènere, edat i nacionalitat. Aquestes forces decisives estan en l’educació, la religió civil i el civisme (Rousseau).
Dins d’aquest enfocament de potenciar les capacitats del bon ciutadà, cal fer una distinció important entre la ciutadania passiva i la ciutadania activa. Segons la ciutadania activa,
el bon ciutadà solament s’expressa a la pràctica. No n’hi ha prou que digui l’Estat que un
és ciutadà. La forma d’expressar la ciutadania és a través de l’acció. És una actitud, un
comportament, una forma crítica de pensar. Sense acció no hi ha ciutadania.4 A més, perquè hi hagi una definició d’acció, es requereixen dues idees bàsiques: procés de canvi, i
intenció i altres elements mentals que orienten l’acció. És l’element amb el qual la ciutadania s’implica en els processos de canvi de la societat com una actora més. Des del punt
de vista de la percepció de l’altre, un ciutadà solament pot saber si és davant d’un bon ciutadà no solament si li ensenya el carnet d’identitat (el DNI com a font legal d’identificació
del ciutadà), sinó pel seu comportament. Quan un ciutadà demostra que entén els canvis
que es produeixen a causa de la seva actitud i accepta que això afectarà la seva conducta i alterarà el sistema de relació amb les institucions.

QUADRE 4. Definició de polítiques proactives o polítiques de foment
d’una cultura cívica i del bon ciutadà
Una política proactiva és una política preventiva (davant de retroactiva): Preveu els esdeveniments i actua abans que es produeixi una dificultat que ja es preveia. Controla una situació
provocant que alguna cosa ocorri, en lloc d’esperar a reaccionar quan hagi tingut lloc. Actua
per preveure futurs problemes o canvis. La diferència bàsica amb la política preventiva és que
no busca evitar el conflicte, sinó preveure’l.
Una política proactiva és una política activa (davant de passiva): Basada en les causes del
comportament incívic davant dels seus efectes. Pren la iniciativa davant d’un conflicte identificant, també, els seus efectes i conseqüències socials, polítiques i estructurals.
Polítiques de ciutadania pròpiament dites, centrades a proporcionar a les persones recursos
perquè puguin desenvolupar amb autonomia les seves capacitats com a bons ciutadans.

Premissa: La interpretació que fem d’un problema és important, ja que donen pautes
i arguments per definir i legitimar les polítiques per gestionar-lo.

4. Vegeu com es desenvolupa la noció de ciutadania activa en la documentació preparada pel Ministeri d’Educació i Ciència amb motiu del 2005 Any Europeu de la Ciutadania a través de l’Educació.
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• La qüestió no és solament definir (objectivar) el que entenem per cultura cívica com
a comportament del bon ciutadà, sinó com fomentar aquesta cultura fins al punt
que la ciutadania no la interpreti com una obligació imposada, sinó com a un acte
voluntari.
• En el moment en què aquest acte és voluntari, som realment en el nucli del comportament del bon ciutadà. Si la promoció del civisme s’entén en termes d’obligacions
i sancions, llavors som fora del bon ciutadà i entrem en una tradició estrictament
liberal que defineix l’acte incívic com a alteració de la llei i l’ordre, i per tant que l’única resposta és la repressió —l’incivisme com a conducta antisocial i no tant com a
conducta asocial (falta/pèrdua del vincle amb la societat) (referència al Pla pel respecte del civisme de la Gran Bretanya de Blair). Conjunt de conceptes que descriuen això: tolerància zero als incívics —l’acte incívic com a bretolada.
• Interpretació de l’«incivisme» o manca de «cultura cívica»: Dues cultures cíviques:
a) Com a actitud antisocial (tradició liberal):
— Altera l’estabilitat, la seguretat i l’ordre —llei i ordre, lògica de la llei i l’ordre.
— Incivisme com a conflicte, com a delinqüència, com a bretolades, com a
«rebel·lió sense causa».
— Percep el civisme com a «comportament conforme a la Llei, com a disciplina...
política reactiva. Centrada en efectes.
b) Com a actitud asocial (tradició republicana): altera la cohesió, la unió, el vincle ciutadà i la societat. Indicador d’exclusió social. Centrat en causes.
Si l’interpretem com a actitud asocial, podem identificar tres grans causes de l’incivisme i,
per tant, tres estratègies d’acció polítiques, com mostra el quadre 5.
QUADRE 5. Causes de l’incivisme i accions polítiques relacionades
Causes

Polítiques proactives

Falta de coneixement

Informació

Coneixement del sistema, acció
antisistema de rebel·lió i desobediència civil

Diàleg

Apatia social - anomia5 - exclusió social
dessocialització6 - desinterès per la política

Resocialització i participació

Les polítiques proactives no s’han d’interpretar com a negació i rebuig de les polítiques reactives, sinó en relació de prioritat. En aquest sentit, les ordenances poden servir de

5.«Anomia» [del gr. ánomos ‘irregular’, de nómos ‘llei’, amb el prefix privatiu a-]. f 1 Absència de llei. 2 SOCIOL
Estat social en què la confusió i la mútua contradicció de les normes existents creen una greu desorientació
en la conducta de certs individus.
6. Per dessocialització entenem tota pèrdua del vincle amb la societat per raons socioeconòmiques, culturals,
polítiques, etc. La seva forma d’expressió pot ser pèrdua de vincle amb els assumptes de la ciutat/política,
pèrdua sentiment de pertinença al grup o la seva comunitat, pèrdua de sentiment de «veïnatge», o pèrdua de
consciència del bé comú.
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justificació per fomentar unes polítiques proactives més efectives. Sense la possibilitat
que la ciutadania vegi que es poden aplicar ordenances per la seva actitud i comportament, unes polítiques proactives de foment d’una cultura cívica tindrien moltes dificultats
d’èxit.
Tenint en compte que les polítiques proactives busquen gestionar les causes i no tant els
efectes dels comportaments incívics, i atès que partim de la premissa que no hi ha una
única tipologia de causa sinó almenys tres (segons el quadre anterior), és important
subratllar que una mala identificació o confusió de causa pot provocar efectes contraris
als desitjats en implementar una política proactiva; per exemple, fer una política proactica
d’informació quan la causa és de desobediència pot provocar paternalisme.
A continuació, posem uns quants exemples de polítiques proactives segons quina causa
s’hagi identificat del comportament incívic:

QUADRE 6. Exemples de política proactiva segon la causa de l’incivisme
Identificació de la causa / descripció de les polítiques
Informació

Nivell d’entrada: polítiques per obtenir informació a través d’indicadors i a
través del contacte directe amb actors i implicats
Nivell de sortida: campanyes socials de divulgació

Diàleg

En el pla horitzontal: foment de la interacció entre diferents col·lectius
i sectors del municipi
En el pla vertical: foment de diàleg entre grups més propensos a l’incivisme
i l’Administració municipal

Resocialització
participació

Foment de la participació com a procediment per fomentar una cultura cívica
Educació a les escoles, especialment en l’última etapa d’educació obligatòria
(instituts)
Campanyes que busquen la socialització destinades a un determinat grup
o sector del municipi

Finalment, cal destacar, també, les característiques de les polítiques proactives en tant
que polítiques públiques. És un clar exemple de política que requereix, per ser efectiva,
una xarxa de relacions en la mesura que no és un assumpte que afecti un únic departament, sinó que requereix una visió política comprensiva i integral. Té tres característiques
principals:
• Transversalitat: La promoció d’una cultura cívica no és assumpte d’un únic departament, sinó que afecta tota la Administració municipal en general, i totes les seves
unitats sectorial en particular.
• Multinivell: La promoció d’una cultura cívica és assumpte de diverses administracions, des de les administracions més locals fins a les xarxes locals com les diputacions i les administracions autonòmiques i estatals.
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• Xarxa d’actors: La promoció d’una cultura cívica no és assumpte d’un únic actor
col·lectiu, sinó que requereix el treball en xarxa del conjunt d’actors territorials i collectius municipals. Per exemple, sindicats, patronals, diferents confessions religioses, xarxes de comerciants, associacions de veïns, clubs esportius, comunitats culturals i, en general, associacions de barri.
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Experiències locals i bones pràctiques sobre el civisme
Conclusions: resultats de l’anàlisi i propostes per a l’acció

Introducció
Punt de partida per a l’anàlisi
Per a l’objectiu d’aquest grup de treball «Experiències locals i bones pràctiques sobre el
civisme», ha estat necessari consensuar una posició teoricoconceptual bàsica que ens servís de punt de partida per a l’anàlisi.
Civisme i convivència
A l’hora de plantejar-nos les estratègies municipals per treballar la qüestió del civisme,
és imprescindible aturar-nos en la reflexió de quins comportaments considerem cívics o
incívics.
Una primera consideració és que la idea de civisme no és universal. Els diferents grups,
en diferents moments i en diferents contextos, han considerat com a cívics diferents actituds i comportaments.
Normalment considerem que el comportament cívic és aquell que, simplement, és respectuós amb les normes, normalment no escrites, de la col·lectivitat. (Aramburu, 2005)
Quines són, per tant, aquestes normes? A quina col·lectivitat ens referim? Si no són escrites, com tenim la seguretat que tothom les coneix?
D’altra banda, hi ha una altra consideració important que cal tenir en compte. En l’àmbit
de la gestió municipal, les problemàtiques relacionades amb el civisme estan estretament
lligades a la convivència, en la mesura que aquestes hi interfereixen negativament. Per tant,
considerem que el plantejament de qualsevol qüestió relacionada amb el civisme és indissociable del treball per la convivència.
Amb relació al treball desenvolupat pel grup de treball «Discursos locals sobre civisme»,
podem entendre aquest plantejament de manera similar a com s’ha conceptualitzat la idea
de «cultura cívica». L’objectiu de les accions no ha de ser només evitar les conductes incíviques, sinó que cal anar més lluny: cal generar una cultura cívica que afavoreixi la convivència.
Convivència en la diversitat
Aquests interrogants sobre què és cívic i què no ho és ens porten a parlar de diversitat. La
nostra societat no està composta per grups homogenis que puguem considerar una única «col·lectivitat», susceptible de generar unes normes úniques i consensuades. Ans al
contrari, la nostra societat és profundament diversa i complexa:
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L’heterogeneïtat generalitzada, de la qual depèn tota societat urbana, fa de la vida a les ciutats un colossal calidoscopi, on és impossible trobar parcel·les tancades i completament impermeables, ni configuracions socials fixes. (Delgado, 1999)

La diversitat de la nostra societat no està relacionada únicament amb l’origen cultural dels
diferents grups que la integren, sinó que hi ha altres factors que influeixen en aquesta complexitat. La presència de col·lectius immigrants, per tant, no és l’únic factor de diversitat ni
necessàriament el més important.
Hi ha la percepció, relativament generalitzada, que les problemàtiques relacionades amb
el civisme i la convivència tenen una relació directa amb la presència de col·lectius immigrats. Aquesta percepció, basada en prejudicis i amb ressonàncies de determinisme cultural, no s’ajusta necessàriament a cap realitat objectiva. El factor cultural (entès aquí com
l’origen cultural) no és més significatiu que d’altres en relació amb els comportaments
cívics o incívics. L’exemple d’Aramburu és il·lustratiu:
¿Hi ha una manera, per exemple, característicament pakistanesa, marroquina o equatoriana
de fer ús dels espais públics? Què podem dir sobre això amb certa seguretat sense caure en
estereotips? Potser la millor manera de veure la dificultat de respondre aquesta pregunta és
preguntar-nos quina seria la concepció i l’ús específicament catalans de l’espai públic. Tindríem moltes dificultats a trobar un denominador comú entre els usos de l’espai públic que
fan rics i pobres, vells i joves, conservadors i progressistes i fins i tot homes i dones. Atès que
les mateixes divisòries funcionen per a altres nacionalitats, sent que, a més a més, els usos
culturals són enormement dinàmics. (Aramburu, 2005)

Quan ens referim a la diversitat existent a la nostra societat (aquesta mateixa diversitat que
dificulta l’establiment de normes comunes a causa de la mateixa dificultat de definir-se
com una única col·lectivitat, amb interessos i expectatives comuns), cal tenir en compte
una multiplicitat de factors, entre els quals hi ha l’origen de les persones, però també, de
manera no menys important, els condicionaments socioeconòmics, el gènere, l’edat, etc.
Qualsevol intervenció o actuació per al foment del civisme, ha de partir de la constatació
d’aquesta enorme diversitat i heterogeneïtat i ha fer un esforç per definir quins són els
valors que han de determinar què es considerarà cívic i què no, i quins grups poden sentir-s’hi reconeguts i acceptats com a propis i quins no.
Civisme, convivència i ciutadania
En aquest marc d’heterogeneïtat i complexitat, quins elements ens permeten definir uns
valors comuns i establir uns mateixos criteris que aglutinin el més gran nombre possible de
sectors i grups socials?
Sembla que l’únic element cohesionador possible sigui la referència a la pertinença de
totes les persones a un determinat lloc, en qualitat de ciutadans i ciutadanes.
El concepte de ciutadania, per tant, és el que permet, més enllà de les diferències i de
qualsevol factor de diversitat, definir una col·lectivitat inclusiva, amb interessos i expectatives comuns. És en la mesura que ens sentim ciutadania, que formem part i ens reconeixem com a membres d’un projecte comú (i que esdevenim, per tant, una mateixa col·lec-
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tivitat), que acceptem i fem nostres les normes i, en conseqüència, hi adaptem el nostre
comportament.
La ciutadania és un estatus, és a dir, un reconeixement social i jurídic pel qual una persona té
drets i deures per la seva pertinença a una comunitat en general de base territorial i cultural.
Els «ciutadans» són iguals entre ells; en la teoria no es pot distingir entre ciutadans de primera, segona, etc. En el mateix territori, sotmesos a les mateixes lleis, tots han d’ésser iguals.
La ciutadania accepta la diferència, no la desigualtat. (Borja, 2003)

Entenem, per tant, el civisme en el marc d’una societat diversa en la qual la noció de ciutadania és l’element identificador comú que genera sentiment de pertinença a una col·lectivitat i, en conseqüència, l’acceptació de valors i normes de comportament comuns que
faciliten la convivència.

Identificació d’elements que incideixen en la convivència
Com a punt de partida per a l’anàlisi, també hem identificat alguns elements que entenem
que incideixen en la convivència i en les problemàtiques relacionades amb el civisme i que
cal tenir en compte a l’hora de plantejar qualsevol intervenció:

Inclusió social i accés
a la igualtat d’oportunitats
Projecte comú
de ciutadania
Foment del civisme
i la convivència

D’aquí es desprenen, també, diferents elements o àmbits d’intervenció des d’on treballar
la convivència i, d’una manera més específica, el civisme:

Intervenció social
Comunicació
Educació
Autoritat
Participació
Inserció social
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I, finalment, una multiplicitat d’eines d’intervenció que incideixen (amb una relació més
o menys directa) en el foment del civisme i la gestió de la convivència:
Comunicació/
sensibilitació

Participació

Educació

Autoritat

Campanyes
Difusió d’informació
Etc.
Xarxes ciutadanes
Projectes comunitaris
Consells ciutadans
Etc.
Escoles
Espais educatius
Projectes educatius
d’entorn / projectes
educatius de ciutat
Etc.
Ordenances
Inspecció
Acció policial
Etc.

Anàlisi de la situació dels municipis
A partir de les consideracions prèvies, hem partit de l’anàlisi crítica de la situació dels municipis participants per extreure’n algunes conclusions, que, tenint sempre en compte l’especificitat de cada cas, poden ser generalitzables i ens permeten enfocar les intervencions.

Principals problemàtiques detectades
Una primera consideració pel que fa a les problemàtiques detectades en relació amb el
civisme i la convivència, és que la majoria de municipis comparteixen aquestes problemàtiques (si bé n’hi ha algunes de més específiques, en funció de les característiques de
cada municipi).
De les problemàtiques detectades (en el quadre 7 recollim les més significatives segons el
nostre parer), destaquem que no totes es poden considerar estrictament relacionades
amb actituds incíviques, sinó que n’hi ha d’altres que afecten negativament la convivència
però tenen a veure amb altres qüestions. Distingim les tipologies següents de problemàtiques observades:
Actituds incíviques: Distingim aquí les actituds que reben la consideració general d’incíviques, que ocasionen un perjudici manifest i que transgredeixen les normatives. En distingim de dues menes:
— De poc respecte a l’entorn.
— De poc respecte a les persones.
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Quadre 7. Principals problemàtiques detectades
Actituds incíviques

Espai públic

Espais comunitaris

Poc respecte
a l’entorn

Vandalisme: destrosses
al mobiliari urbà,
desaparició d’elements

Brutícia, plagues

Brutícia en general
«Grafits»
Defecacions de gossos
Residus urbans: mal ús dels
contenidors
Incivisme lligat a l’oci nocturn
Poc respecte
a les persones

Sorolls

Sorolls

Manca de respecte

Manca de respecte

Manca de límits en els
deures interpersonals
Horaris
No observació de normes (espai públic)
Circulació viària

Aparcaments indeguts
No-observació de les normes
de circulació
Excés de velocitat

Activitats/usos no
normatius o que
cal regular

Ús inadequat del mobiliari urbà

Dificultats de convivència:
conflictes

Consum de begudes i estupefaents

Organització de la neteja

Botellón

Determinades ocupacions
d’espais públics
Actituds que no afavoreixen la convivència
Actituds que no afavoreixen
la convivència

Intolerància
Actituds racistes i xenòfobes
Pors i desconcert davant de
la població estrangera
Manca de coresponsabilitat

No observació de normes: És evident que la no-observació de normes es pot considerar
un comportament incívic; però, de totes maneres, hi ha algunes transgressions que són
molt comunes i que no són percebudes necessàriament com a incíviques per la població
(o per alguns sectors).
— Circulació viària.
— Activitats i/o usos no normatius o que cal regular.
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Actituds que no afavoreixen la convivència: Es tractaria de les actituds que generen
dificultats per a la convivència, tot i no tractar-se necessàriament de comportaments
incívics.
Amb relació als col·lectius o grups «responsables» d’aquestes actituds o comportaments,
cal destacar que, malgrat la percepció que hi pot haver que determinats grups són responsables de l’incivisme, les pràctiques i actituds incíviques són molt generalitzades. Tot
i que cal reconèixer que hi pot haver una incidència més alta d’un comportament o pràctica
en un grup o col·lectiu concret, no es pot establir en absolut cap correlació entre determinats
grups (d’origen, d’edat, de gènere, socials, etc.) i determinades pràctiques. En tot cas, l’explicació del comportament d’un determinat grup ha de ser sempre des de la multicausalitat
de l’anàlisi complexa de cada cas concret.

Principals dificultats i limitacions detectades
Més enllà de les problemàtiques identificades, també hem pogut analitzar diferents factors
que dificulten el treball per a la modificació dels comportaments i actituds incívics. Aquestes
dificultats i limitacions poden ser de caire molt divers, i la incidència que pot tenir-hi l’Administració local varia enormement.
Situacions estructurals: hi ha determinades situacions i condicions de caràcter estructural,
sobre les quals l’Adminsitració local hi pot tenir una incidència escassa o nul·la, que, d’una
banda, estan en l’origen de determinades problemàtiques i, de l’altra, suposen greus limitacions a les intervencions. Algunes d’aquestes dificultats són les següents:
— La presència de diversitat i heterogeneïtat social: Ja hem comentat a la introducció
que és una qüestió indissociable del treball del civisme.
— L’existència de problemàtiques socials: Aquestes poden estar en l’origen de determinades actituds i comportaments o de determinades problemàtiques. Per això,
per treballar el civisme és rellevant plantejar-se mesures d’intervenció social adreçades a modificar o pal·liar aquestes problemàtiques per generar les condicions mínimes necessàries per a determinades transformacions.
— Dèficits relacionats amb l’urbanisme i l’habitatge: Determinades tipologies urbanístiques i les condicions, característiques i problemes relacionats amb l’habitatge
també poden trobar-se entre les causes de determinades problemàtiques, i suposen dificultats i limitacions greus per a la intervenció. L’herència de determinades
tipologies constructives urbanístiques dels anys seixanta i setanta, però també
actuals, generen dificultats molt serioses.
— Concentracions: Molt relacionada amb el punt anterior, l’aparició de concentracions
de determinats col·lectius i, sobretot, de determinats grups socials que comparteixen situacions de vulnerabilitat social també suposen grans dificultats. Però també
la concentració de determinades activitats: oci nocturn, turisme, etc.
Vinculació ciutadana: Amb aquesta idea ens referim al grau i al tipus de vinculació de la
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població amb un projecte comú de ciutadania. Heus aquí les dificultats més destacades:
— Manca d’un projecte de ciutadania comú: És a dir, d’elements d’identificació i
reconeixement que permetin establir uns criteris i valors comuns i, per tant,
acceptar unes normes de conducta consensuades.
— Manca de participació: Tant a través d’entitats i món associatiu, com d’altres
menes.
— Vinculació de determinats sectors: En aquest cas ens referim a la mena de vinculació de grups determinats en relació amb les formes d’oci, determinades
modes socials, etc.
Actituds i percepcions de la ciutadania: Les percepcions que uns grups tenen dels altres,
normalment basades en prejudicis, i les actituds individuals i col·lectives també suposen
dificultats. No només entre la ciutadania estrictament, sinó també entre els professionals
de l’Administració pública:
— Actituds de la ciutadania.
— Actituds i percepcions (de sectors de la ciutadania i, també, de l’Administració).
Dificultats internes de l’ajuntament: Finalment, hi ha tota una sèrie de dificultats que ja no
tenen a veure amb les problemàtiques identificades, sinó amb la capacitat de l’Administració per gestionar-les:
— De plantejament: En ocasions, a l’hora de planificar o proposar polítiques o intervencions, es parteix de plantejaments erronis que en dificulten el desenvolupament.
— Polítiques: La implicació i la responsabilitat política en aquestes qüestions és
bàsica.
— Tècniques i de gestió: L’emergència de nous reptes i noves demandes fa
necessària l’elaboració de nous criteris i el desenvolupament de noves eines,
metodologies i formes d’organització.
— Amb relació a les eines: Sovint des de l’Administració no es disposa d’eines, o les
que hi ha no són prou adequades.
— De recursos: La manca de recursos tant per a l’adequació de l’organització
com per al desenvolupament d’accions concretes també és una dificultat
important.
En el quadre de les dues pàgines següents podem veure, de manera resumida, les dificultats i limitacions detectades des del grup de treball.
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QUADRE 8. Dificultats i limitacions
Situacions estructurals
Diversitat

Hàbits no generalitzats
Diversitats d’usos, concepcions, etc.
Diferència d’interessos entre vilatans i visitants
Dificultats de convivència entre col·lectius diferents
Existència de conflictes
Gran heterogeneïtat cultural i social

Problemàtiques socials

Existència de situacions de vulnerabilitat social i econòmica
Manca de cohesió social
Manca d’igualtat d’oportunitats
Absentisme escolar
Diferents oportunitats de la ciutadania

Urbanisme i habitatge

Urbanisme
Usos irregulars de l’habitatge: sobreocupació, activitats il·lícites,
etc.

Concentracions

Concentració de problemàtiques en punts determinats:
– zones d’oci,
– centre urbà,
– proximitat a centres escolars, etc.
Concentració de situacions de vulnerabilitat social, guetització, etc.

Vinculació ciutadana
Manca d’un projecte
ciutadà comú

Manca de sentiment de pertinença
Manca de valors compartits
Manca d’identitat ciutadana

Manca de participació

Falta d’associacionisme
Precarietat i inestabilitat de les entitats existents

Vinculació de determinats
sectors

Modes socials, d’oci, etc.

Actituts i percepcions de la ciutadania (i de l’administració)
Actituds de la ciutadania

Manca de coresponsabilitat
Manca de complicitat ciutadana
Manca de consciència ciutadana
Manca d’educació en el respecte al que és de tothom
Només s’aprèn via sanció
Manca d’implicació/participació ciutadana
Discurs molt inculcat de la queixa
Augment de l’exigència ciutadana
Relaxació en la norma
Relaxació en l’obligació del compliment de la norma
Resistència al control

Actituds i percepcions
(sectors de la ciutadania i,
també, de l’Administració)

Egoisme, comoditat, etc.
Prejudicis: culpabilització i estigmatització de determinats
col·lectius (immigrants, joves, etc.)
Por davant de la presència de població estrangera / diversitat
Poca disponibilitat i poc interès per la implicació
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Dificultats internes de l’ajuntament
De plantejament

Manca de marc teòric: què és el civisme, què s’inclou en el treball de
civisme, quina importància se li dóna a nivell de ciutat, etc.
Manca d’un diagnòstic comú i consensuat (en general i als
mateixosdepartaments)
Manca de marc pràctic
Necessitat d’un canvi d’actitud i de manera d’enfocar les solucions
Incorporar noves maneres d’entendre el civisme des del diàleg
Dificultat d’aplicar solucions complexes que impliquen grans canvis
(inserció laboral, igualtat, etc.)
No hi ha una revisió dels nous usos dels espais per valorar
l’adequació de l’acció pública
Riscos de les actuacions de promoció del civisme:
– Criminalització de determinats col·lectius
– Donar per certs determinats «valors» que no
necessàriament són compartits
Hi ha diferents demandes per part de diferents sectors

Polítiques

Dificultats en la definició dels criteris polítics de manera
consensuada
Dificultats en l’articulació del lideratge polític.
Dificultats en la coordinació de les voluntats polítiques i socials

Tècniques i de gestió

Dificultats en la coordinació i el treball transversal
Dificultats en el plantejament de noves formes de treball en comú
Dificultats per escollir quina és la millor opció per treballar sobre
un assumpte determinat
Manca de lideratge tècnic
Feblesa per prendre decisions
Interlocucions
Manca de prevenció i correcció
Poca experiència sobre com s’han de plantejar les accions/
intervencions
Dificultat per informar eficaçment el conjunt de la ciutadania
Dificultats idiomàtiques i de comunicació amb la població
estrangera

Amb relació a les eines

Manca d’ordenances
Manca d’eficiència de les campanyes de sensibilització
Dificultats per fer complir les normatives
(poca capacitat sancionadora)
Com entrar en l’entramat social sense provocar cap alerta
Dificultats pedagògiques
Manca de coneixement d’experiències positives

De recursos

Manca d’indicadors d’avaluació i seguiment
Manca de recursos econòmics
Manca de recursos tècnics
Manca de recursos humans
Manca de temps
Mancances en els sistemes de finançament (subvencions
inadequades)
Limitacions pressupostàries
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Elements facilitadors
Finalment, també hem identificat alguns elements facilitadors del treball, que cal tenir en
compte i que poden incidir positivament en les possibles intervencions (quadre 9). Tenen
a veure, fonamentalment, amb:
• Determinades actituds facilitadores
• Algunes qüestions conjunturals
• Elements facilitadors dels quals disposa la mateixa Administració
QUADRE 9. Elements facilitadors
Actituds

Voluntat ciutadana
Posició a favor d’iniciatives i entitats ciutadanes
Consciència general de problemes generats per la manca
de civisme
Implicació de diferents entitats
El sentit comú, majoritari
Corrent d’opinió: necessitat d’actuació
L’incivisme el practica una minoria conscient i una majoria
inconscient

Conjunturals

Tema d’actualitat
Conjuntura social i econòmica favorable
(estem millor del que a vegades es vol creure)

Des de l’Administració

Voluntat política; prioritat dins de les polítiques municipals
Existència de regidories
Dotació econòmica
Existència de plans/programes de civisme o, en la mateixa
línia, d’accions preventives, campanyes
Ordenances - policia
Pràctica de treball transversal
Proximitat
Treball a les escoles
Possibilitat de fer una campanya «dolça», no agressiva

L’avaluació
Considerem especialment important el procés d’avaluació tant per determinar l’adequació dels plantejaments i les intervencions a les realitats o problemàtiques que volem modificar, com per generar noves propostes. Per aquest motiu hem analitzat, també, les principals dificultats que trobem a l’hora de fer l’avaluació que resumim en el quadre 10.

Experiències locals i bones pràctiques sobre el civisme | 37

QUADRE 10. Dificultats per fer l’avaluació
Amb relació al procés
d’intervenció
(resta de fases)

No sabem si hi ha transformació perquè poques vegades sabem
realment de quina situació partim
Dificultat per fer avaluació prèvia (diagnòstic) per conèixer
d’on partim i definir objectius operatius, quantificables per poder
avaluar-los posteriorment
Dificultat per establir els objectius específics que realment puguin
ser operatius per avaluar les transformacions
Quan s’acaba una intervenció, ja està començada o dissenyada
la següent. No hi ha espai ni temps per valorar-la en profunditat.
Aquesta següent intervenció ja, a priori, incorpora solucions als
indicadors o criteris identificats en el primer diagnòstic, i no en
l’avaluació

Amb relació al procés
d’avaluació

Falta d’indicadors consensuats / manca de definició i adequació
dels objectius operatius
Manca d’informació real i precisa de què passa a la ciutat
hi ha intervencions molt concretes que són de fàcil avaluació
perquè l’indicador és una xifra, la recollida de la qual està
sistematitzada i ben definida. En canvi, hi ha altres accions més
lligades a la sensibilització o la informació que són difícilment
avaluables
Sovint els indicadors d’avaluació són més indicadors de
l’activitat de l’ajuntament que de l’estat real dels problemes que
intentem mesurar
Diferència entre avaluar objectivament una actuació-intervenció
i saber quina és la percepció ciutadana
L’avaluació acostuma a ser esbiaixada i parcial en funció
de qui la fa

Amb relació a l’organització

Manca de recursos i eines necessaris per observar la realitat:
tant pel que fa al diagnòstic com a l’avaluació
Manca de consens politicotècnic de les diferents àrees per abordarun mateix problema
Dificultat amb el treball i la implicació de les diferents àrees
Dificultat de treball transversal
Manca d’implicació d’agents externs a l’Administració en
l’avaluació
No hi ha cultura d’avaluació i indicadors a l’Administració
Sobrecàrrega de feina que dificulta que els diferents
departaments tinguin dades de les seves actuacions

Estructurals

La realitat és molt canviant. És difícil valorar l’impacte que ha
tingut una acció perquè hi incideixen moltes variables
independents que no sempre es poden definir i/o detectar
durant el procés
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Experiències i bones pràctiques municipals
QUADRE 11. Experiències i bones pràctiques municipals
Municipi

Experiències

Argentona

Ordenança de convivència ciutadana (1999)

Caldes de Montbui

Campanya de gossos
Elaboració de l’ordenança de civisme
Inici de l’ordenança de sorolls

Canovelles

Difusió de l’ordenança municipal
Pla de convivència (s’elabora durant el primer semestre del
2006)

Cardedeu

Pla de promoció del civisme, centrat en quatre eixos:
contenidors, sorolls, gossos i netedat de parets

L’Hospitalet de Llobregat

Taula operativa del civisme i la convivència municipal

Manlleu

Campanya de difusió de l’ordenança (campanyes d’educació
i sensibilització; implicació i responsabilitat)
Pla de convivència (en el marc del Projecte d’intervenció integral
del barri de l’Erm —PIIBE—)
Ordenança de gossos
Proposta de crear setmanes o mesos sobre un tema concret
relacionat amb el civisme i la convivència
Proposta de crear la figura de l’agent de civisme, a partir de
diferents professionals: educador/a de carrer, mediador/a, agent
d’acollida, autoritat, etc.
Sancions a través de prestacions de servei per a menors
i persones adultes

Mataró

Campanyes de civisme (des del 1998)
Pla de civisme (2002)
(Primavera 2005) Campanya de prevenció de la sequera
Aprovació de l’ordenança de civisme (2005), amb un procés participatiu i informatiu previ
Espai de difusió al butlletí municipal (2005)

Mollet del Vallès

Elaboració d’un reglament de civisme (renovació de diferents
aspectes de l’ordenança de convivència)
Campanya (2004) centrada en: gossos, residus, cotxes i motos
Campanya de civisme «Amb civisme tots hi guanyem» (2005)
Estand institucional en la fira bianual, dedicat a aquestes
qüestions

Sant Boi de Llobregat

Pla de civisme (pendent d’aprovació el 2006): pla estratègic
de ciutat, basat en les polítiques i accions actuals de la junta de
govern

Sant Cugat del Vallès

Enquesta ciutadana per determinar els elements incívics a
millorar
Programa basat en tres eixos:
– Estratègia comunicativa
– Actuacions municipals (treball transversal)
– Accions de participació ciutadana
Agents cívics / avisos cívics
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Santa Coloma de Gramenet

Pla per al civisme (2000): aprovat després d’un procés
participatiu (Urban); 2005, primera avaluació; 2006, fase de
revisió (pendent d’un procés consultiu d’avaluació)

Sentmenat

Campanyes de sensibilització (sorolls, animals, velocitat
vehicles, etc.)

Sitges

Pla de civisme que incorpora:
– Ordenança participativa
– Pacte cívic
– Campanya de sensibilització (en preparació)
– Treball en escoles
– Agents de civisme (a partir del juny del 2006)
Ciutadans2005.net: adherit al Programa democràcia
participativa digital
– Treball de l’assumpte de la «brutícia» al Consell d’Infants
Estudi «Les bones pràctiques cíviques a la vila de Sitges»

Terrassa

Campanyes de civisme
Agents de civisme
Participació ciutadana

En identificar les problemàtiques, les limitacions i els elements facilitadors, també hem definit quins són els objectius finals que plantegem per a les experiències, i algunes orientacions i propostes concretes per a la intervenció.7

Què volem aconseguir
Des del grup de treball sobre experiències locals, establim diverses línies per guiar les
intervencions, en la definició dels objectius:
• Millora de la convivència, des de la coresponsabilitat i assumint els drets i deures en
l’exercici de la plena ciutadania.
• Millora de les condicions de l’espai públic i l’entorn, com a condició per millorar la
qualitat de vida.
• Foment del civisme i acceptació d’unes normes comunes consensuades.
• Foment d’actituds ciutadanes que afavoreixin el civisme i la convivència.
• Referent a l’Administració, millorar la capacitat organitzativa i de gestió per incrementar-ne l’eficàcia.

7. L’elaboració d’aquest apartat ha estat conjunta entre els dos grups de treball: «Discursos locals sobre civisme» i «Experiències locals i bones pràctiques sobre el civisme».
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QUADRE 12. Finalitats
Convivència

Millorar la convivència: respectar les persones, conèixer i respectar les normes de convivència
Explicitar drets i deures
Ciutadania responsable: pacte ciutadà
Resolució pacífica dels conflictes

Espai públic / entorn

Conservar l’entorn: un espai agradable i respectat
Ciutats amb més qualitat de vida
Millorar la vida a la ciutat

Civisme

Posar el civisme en valor
Un mínim de civisme convivencial

Actituds ciutadanes

Coresponsabilitat
Prendre consciència del propi comportament, de la importància
de l’aportació personal i que compartim espais, serveis i
necessitats
Sentiment de pertinença de la ciutadania

Administració

Millorar el treball dins de l’Administració
Avaluar els resultats
Trobar eines, bones pràctiques i experiències que puguin servir
de guia
Educar la població
Estructurar eines i un pla estratègic de ciutat
Incrementar la coordinació i l’eficàcia

Algunes orientacions per a l’acció
Recollim a continuació algunes propostes concretes per a l’acció, però també encoratgem a generar-ne de noves, a partir de les experiències recollides a l’apartat «Definició d’una nova cultura cívica: polítiques proactives» i, sobretot, de la pròpia experiència als municipis i de la creativitat.
Des del punt de vista metodològic, cal posar cura i rigor en la definició i la planificació de les
intervencions, i tenir en compte tots els passos a seguir. La pressa per desenvolupar actuacions, sense deixar temps per a la reflexió, la planificació o l’avaluació, és un «mal» habitual
i pot suposar una despesa de temps, esforços i recursos sense el resultat esperat. Per garantir el bon plantejament d’una intervenció, cal tenir en compte diferents qüestions:
Diagnòstic: Cal posar cura en la identificació de les problemàtiques i la seva anàlisi, des
d’una perspectiva de complexitat i multidimensionalitat. No es pot pretendre eradicar un
comportament determinat, que pot ser simptomàtic de determinades situacions o circumstàncies, sense intentar modificar algun dels factors que hi intervenen. És important,
per tant, analitzar en profunditat les problemàtiques, tot intentant identificar part de les causes que les generen i condicions que les possibiliten per ampliar el camp d’actuació.
Definició i planificació: És bàsic un bon treball per establir els criteris polítics i tècnics, definir correctament els objectius (no només estratègics, sinó també operatius), les línies
d’intervenció, identificar els agents implicats i la repercussió que pot tenir per als serveis
o departaments la seva participació en el projecte, etc.
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Execució: També cal escollir acuradament i desenvolupar amb rigor les eines organitzatives i d’intervenció, concretar les accions, disposar de recursos suficients, identificar les
possibles dificultats en l’execució, etc.
Avaluació: És necessari tenir la capacitat d’observar les transformacions i canvis que la
intervenció ha generat en la realitat o les problemàtiques que volíem canviar. Per això és
imprescindible planificar bé l’avaluació, establir correctament i de manera realista els indicadors i els criteris d’avaluació, els sistemes i mecanismes, etc.
No podem considerar aquestes recomanacions com a fases consecutives, sinó que s’influeixen recíprocament. És particularment important fer atenció a l’avaluació i generar
mecanismes que permetin una contínua readaptació dels altres elements (diagnòstic,
definició i execució) segons la informació que aquesta ens proporcioni.
Una altra qüestió que volem destacar és que, des del grup de treball, considerem que l’incivisme és minoritari i que, per tant, també és interessant poder treballar des d’un altre punt
de vista i visualitzar les actituds positives. Un canvi d’actitud de l’Administració en aquest
sentit potser podria generar noves dinàmiques de compromís de la ciutadania.
A continuació presentem algunes de les orientacions i recomanacions recollides en el grup,
fruit de la reflexió i l’anàlisi crítica a partir de les experiències concretes dels municipis.
QUADRE 13. Orientacions per a l’acció
Plantejament de l’acció

Generar sentiment de pertinença
Educació de persones adultes: posar-se al lloc de l’altra persona
Fer una bona anàlisi diagnòstica: buscar les causes reals abans
de buscar solucions
Adequació de la ciutat (espais) als usos ciutadans
Prioritzar l’educació i les polítiques preventives per sobre de la
sanció

Organització i gestió

Partir del treball transversal de totes les àrees de l’ajuntament
Fer accions amb entitats i implicar aquestes en el foment del
civisme

Eines i plans

Evitar plans generats des de fora

Àmbits on treballar

Activitats, trobades, etc. del municipi per transmetre informació,
sensibilitzar, etc.
Mitjans de comunicació local
Teixit associatiu
Estructura municipal: en molts casos els serveis ja treballen en
els diferents camps en què cal intervenir

Elements a aprofitar

Campanyes de poblacions grans com Barcelona o generalistes
(Generalitat, Diputació, etc.)
Consciència que cal fer alguna cosa
Dotacions econòmiques a partir de diferents subvencions
Actitud educadora dels ajuntaments
Funcionament dels serveis municipals (en molts casos treballen
en els diferents camps en què cal intervenir)
Consens existent als municipis
Tema d’actualitat
Experiències d’altres municipis
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Propostes per a l’acció i per a l’avaluació
Finalment presentem, de manera molt esquemàtica, algunes propostes que es desprenen
del treball d’aquest grup, juntament amb les aportacions, pel que fa a propostes per a l’acció del grup de treball «Discursos locals sobre civisme».
D’una banda, destaquem, a partir de les aportacions dels municipis:

QUADRE 14. Orientacions i propostes (a partir d’experiències municipals)
Amb relació al procés d’intervenció
• La política que en resulti ha de ser una política integral que impliqui xarxa associativa municipal
(sindicats, patronal, diferents confessions religioses, xarxa de comerciants, associacions de
veïns, i en general associacions arrelades al municipi), diferents districtes, diferents sectors de
l’ajuntament
• Les iniciatives de polítiques reactives i proactives per fomentar una cultura cívica han de ser el
resultat d’un procés participatiu de la ciutadania
• Principis de comportament i valors: drets humans i valors democràtics: Una política que
promogui el civisme ha de mantenir i consolidar la base comuna de la nostra societat o vida
púbica, independentment dels aspectes culturals diferenciadors de la comunitat. En aquesta
categoria s’inclouen els elements d’una cultura pública comuna. Exemple: coneixement i ús de
canals de participació municipal: promoció d’espais de participació social i política; pluralisme
cultural i religiós; coneixement i respecte de les lleis i els costums de societat; valors propis
constitucionals, jurídics, socials, etc.; laïcisme i secularisme)
• Conèixer, per saber d’on partim, quina és la percepció ciutadana del nivell de civisme i dels temes
que consideren més incívics a través d’enquestes o altres mecanismes
Amb relació al procés d’avaluació
• Identificació i categorització de situacions conflictives que demanen una política de promoció del
civisme: Significa identificar situacions que requereixen un canvi de comportament en relacions
humanes en espai públic. Per exemple, conducta deguda a racisme, a violència al carrer,
violència pública / manca de respecte per infraestructures de la vida col·lectiva del municipi, etc.
• Podrien existir indicadors comuns de caire general, aplicables a qualsevol ajuntament, que ens
permetessin comparar les dades
• Poder incorporar una visió i indicadors més globalment per evitar biaixos i visions parcials
• Concretar l’avaluació no només en l’acció, sinó en com ho transmetem per afavorir canvis
d’actitud
• Definir conjuntament amb diferents àrees alguns indicadors amb voluntat d’incorporar tots els
criteris per poder actuar conjuntament
• Unificar en un únic format, amb els mateixos criteris, tot l’ajuntament; tot considerant objectius,
treball transversal, indicadors, etc.
• Fonts per obtenir dades:

— trucades al 010,
— agents de civisme
— supervisors de la qualitat urbana
— policia local
Amb relació a l’organització
• Prioritzar la qüestió de l’avaluació des de les màximes instàncies polítiques i tècniques:
alcaldia/gerència
• Fomentar els plantejaments transversals i el treball en xarxa
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• Problemàtiques a treballar:
— Tinença responsable d’animals.
— Bon ús dels mecanismes de recollida selectiva.
— Sorolls.
— Aparcaments i circulació viària.
— Acció amb la població en la via pública.

• Utilitzar totes les eines a l’abast de l’ajuntament (en funció de les seves possibilitats i
interessos):

— Projecte educatiu de ciutat (PEC) i plans d’entorn educatius (PEE)
— Plans de difusió, formació, educació, etc.
— Ordenances
— Campanyes de conscienciació
— Normatives sancionadores
— Plans transversals, etc.
Proposta d’eines concretes
• Redistribució espai públic. Per exemple, espais d’oci per a joves
• Compartimentar espai públic en diverses generacions (joves, gent gran, més petits als parcs,
etc.)
• Mediador cívic - agent de civisme
• Grups de treball per establir vincles entre col·lectius de la ciutat (joves - gent gran)
• Treballar escola/educació i pares: pedagogia pares, xerrades a instituts, relació pares/fills,
etc.
• Enquesta cívica
• Estudi territorial de l’eficàcia dels serveis municipals en un temps delimitat
• Estudis (macroestudis) de situacions concretes
• Comissió transversal per a l’avaluació
•

Comissió entre la institució i la ciutadania per a l’avaluació

•

Col·laboració amb el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania per definir els criteris, indicadors i
mecanismes d’avaluació

•

Mecanismes per conèixer la percepció ciutadana:

— enquestes
— observatori sociològic
•

Recull de dades objectives en relació amb els indicadors: tones de recollida de brossa, nombre de trucades de telèfon per residus voluminosos, trucades al 010, etc.

•

Agents de civisme

•

Informacions continuades a la població: espai fix en el butlletí municipal

•

Contactes amb veterinaris i botigues de gossos

•

Controls periòdics de sonometries (a les sortides d’instituts i altres)

•

Porta a porta als pisos de nouvinguts per informar de la recollida selectiva

•

Divulgar les sancions (no els sancionats)

•

Treballar actituds cíviques a les comunitats de propietaris

•

Accions educatives i cíviques als espais de convivència
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• Àmbits des dels quals treballar:
— Educació.
— Participació.
— Comunicació.
— Intervenció social.
— Autoritat.
• Algunes eines per treballar:
— Projecte educatiu de cituat (PEC) o pla d’entorn educatiu (PEE).
— Plans de difusió, formació, educació, etc.
— Ordenances.
— Campanyes de conscienciació.
— Normatives sancionadores.
— Plans transversals.
D’altra banda, proposem diferents opcions de polítiques per enfocar i treballar la qüestió del
civisme. Seguint les propostes de polítiques reactives i proactives (vegeu la pàgina 20), en
el quadre 14 aportem algunes orientacions i propostes, a partir de les diferents experiències
municipals, tot analitzant a quin d’aquests plantejaments respondria. El quadre no és exhaustiu, sinó que té un objectiu orientatiu. Busca inspirar els diferents serveis i grups de treball
locals per aconseguir fomentar una cultura cívica al seu municipi.
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Ordenances municipals reguladores de la convivència
ciutadana i el civisme
Introducció. Metodologia
Aquest informe és un treball comparatiu dels continguts d’ordenances municipals que
regulen els aspectes referits al civisme i la convivència ciutadana, a fi d’establir una relació
genèrica de les conductes que es tipifiquen, així com les propostes associades a les sancions.
S’ha treballat amb les ordenances de vint municipis de la província de Barcelona de més
de vint mil habitants, la relació dels quals és la següent:
Barcelona, Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana
a l’espai públic, publicada al BOPB, 20-I, de 24 de gener de 2006.8
Castelldefels, Ordenança de convivència ciutadana, publicada al BOPB, 240, de 7
d’octubre de 1989.
Cerdanyola del Vallès, Ordenança de via pública, medi ambient i convivència ciutadana
Cornellà de Llobregat, Ordenança general de convivència ciutadana
Esplugues de Llobregat, Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.
Granollers, Ordenances de civisme i convivència ciutadana, publicada al BOPB,
40-I, de 15 de febrer de 2001
L’Hospitalet de Llobregat, Ordenança del civisme i la convivència ciutadana, publicada al BOPB, 80, de 4 d’abril de 2005.
Manresa, Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.
Mataró, Ordenança de civisme, publicada al BOPB, 28-I, de 2 de febrer de 2005
Molins de Rei, Ordenança de convivència vilatana
Mollet del Vallès, Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública, publicada al BOPB, 221, de 15 de setembre de 1999.
Montcada i Reixac, Ordenança de policia de la via pública i convivència ciutadana,
publicada al BOPB, 20, de 23 de gener de 1993, amb successives modificacions.
El Prat de Llobregat, Ordenança de civisme i convivència ciutadana, publicada al
BOPB, 116-I, de 15 de maig de 2003.
Sant Andreu de la Barca, Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.

8. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de l’Ajuntament
de Barcelona segueix un patró més diferenciat que la resta de les analitzades.
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Sant Boi de Llobregat, Ordenances de convivència ciutadana.
Sant Cugat del Vallès, Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora
dels usos de les vies i dels espais públics, publicat al BOPB, 287-I, de 30 de novembre de 2002.
Sant Joan Despí, Ordenança del civisme i la convivència, publicada al BOPB, 140,
de 12 de juny de 1998.
Sant Feliu de Llobregat, Ordenances generals municipals.
Terrassa, Ordenança municipal de bon govern i convivència ciutadana.
Viladecans, Ordenança municipal de convivència ciutadana i utilització de la via
pública.
També s’han tingut en compte els continguts de les ordenances d’alguns municipis de
menys de vint mil habitants:
Canovelles, Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública, publicada al
BOPB, 226, de 20 de setembre de 2004.
Masquefa, Ordenança cívica de convivència vilatana i via pública, publicada al
BOPB, 13, de 16 de gener de 2006.
Parets del Vallès, Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública.

Legislació relacionada amb el que s’estableix a les ordenances
de civisme i convivència ciutadana
Les ordenances municipals es dicten, d’una banda, sobre la base de la potestat normativa local i, de l’altra, sobre la de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat de la ciutadania, que és regulada als articles 84.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 236.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En concret, l’article 236 del Decret legislatiu 2/2003 parla de les modalitats d’intervenció
en els termes següents:
236.1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciutadans pels mitjans següents:
a) Aprovació d’ordenances i bans.
b) Submissió a llicència i actes de control preventiu.
c) Ordres individuals de manament.
236.2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar als principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la potestat i el respecte a la llibertat
individual.
236.3. Les llicències o autoritzacions atorgades per altres administracions públiques no eximeixen els seus titulars d’obtenir les llicències corresponents dels ens locals d’acord, en tot
cas, amb el que disposa la normativa sectorial d’aplicació en cada supòsit.
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Les ordenances, en tant que normes administratives, s’han d’adaptar totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com als
seus reglaments de desenvolupament.
D’altra banda, també es dicten en exercici de les competències atorgades per determinada legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels diferents àmbits
materials als que afecten aquests tipus d’ordenances, la qual habilita els ajuntaments per
regular, mitjançant ordenances, diferents aspectes i àmbits. La legislació sectorial en concret és la següent:
• Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat;
• Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana;
• Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil;
• Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives
i els establiments públics;
• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya;
• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals a Catalunya;
• Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat i, supletòriament, el Reial decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora.

Contingut de les ordenances
La Llei 7/1985, a l’article 4, reconeix la potestat normativa local. Els articles 25 i següents
de la mateixa llei estableixen les competències municipals, i aquests aspectes també els
recull el Decret legislatiu 2/2003. La legislació en cap cas no estableix una relació de les
ordenances i reglaments que ha d’aprovar un ajuntament, sinó que és cadascun, d’acord
amb la llei, el qui aprova la normativa reguladora que considera més oportuna per a l’organització i les peculiaritats del seu municipi.
És per aquest motiu que en qualsevol estudi comparatiu d’ordenances municipals el primer que ens trobem és que hi ha municipis que tenen un ampli ventall d’ordenances reguladores per als diferents aspectes de la vida ciutadana, i d’altres que, regulant el mateix,
ho fan amb un nombre més reduït d’ordenances.
En la qüestió concreta que ens ocupa, les ordenances de convivència ciutadana i de civisme, també ens trobem amb aquesta disparitat; en determinades ordenances es tracten
amb molta concreció el civisme i la convivència ciutadana, tenint en compte només els
aspectes més relacionats amb aquests conceptes, sense regular-ne d’altres que, tot i tenir
una incidència en el civisme i la convivència, estan regulats en altres ordenances munici-
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pals. D’altra banda, hi ha veritables «codis» de conducta i convivència que s’estenen i abasten gairebé tots els aspectes relacionats amb la convivència ciutadana en un municipi. Val
a dir que la voluntat dels ajuntaments sembla que apunta cap a la refosa en un sol text
d’aquelles ordenances que es poden complementar, com és el cas de la disposició final
tercera de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’esai públic de l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, un exemple de text refós el trobem
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Quan es fa una extrapolació del que és objecte de regulació en les ordenances anomenades de civisme i convivència ciutadana (amb més o menys coincidències en el títol, però
similars en els continguts i l’esperit), ens trobem amb moltes coincidències en les conductes tipificades i, més encara, en la intenció del legislador municipal, que és la de regular
les normes de convivència, les relacions cíviques entre la ciutadania i el comportament i
la utilització dels espais d’ús públic de titularitat municipal i dels béns de domini públic,
per tal que al municipi imperin unes normes ètiques que facin més agradable la convivència entre tothom.
De la lectura de les ordenances d’aquests municipis s’extreuen moltes similituds en la tipologia de l’articulat i de les conductes i aspectes de la vida municipal tipificats. Si es fa l’exercici d’extracció de les veus o frases que resumeixen les conductes i les actituds ciutadanes que queden regulades, ens queda un esquema bastant similar per a totes.
De l’exercici de refosa de totes les conductes i aspectes que es regulen en les diferents
ordenances, en resulta, per extens, l’esquema següent, al qual s’han volgut incorporar totes
les figures que són objecte de regulació a les ordenances objecte de l’estudi, per tal de
poder disposar d’una llista completa de tot el que els diferents municipis consideren que
pot ser inclòs en una ordenança d’aquesta mena. No s’han tingut en compte, per tant,
els percentatges en els quals apareixen ni les peculiaritats que cada municipi té i, en conseqüència, regula.

Estructura d’una ordenança
Aquesta esquema s’ha estructurat en diferents blocs, per tal de catalogar els diferents
aspectes que pot contenir una ordenança, resultat de la refosa de totes les que s’han vist
en aquest estudi.
Bloc I. Exposició de motius i disposicions generals
Aquest primer bloc conté les directrius generals de l’ordenança, l’explicació dels motius
que han dut a aprovar l’ordenança i les disposicions generals per les quals es regeix. Tot
i que en molts casos no ens trobem amb exposicions de motius, val a dir que es un
bon marc per expressar la intenció del legislador i deixar entreveure l’esperit de l’ordenança, a manera d’introducció prèvia a l’articulat.
• Preàmbul / Exposició de motius.
• Disposicions generals
— Objecte. Finalitat. Àmbit d’aplicació.
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— Principis generals de convivència i civisme.
— Fonaments legals.
— Mesures per fomentar la convivència / Suport a les iniciatives d’aquestes mesures per part de l’ajuntament.
— Difusió de l’ordenança.
— Objectiu de les limitacions i prohibicions.
— Obligació de compliment.
Bloc II. Drets i deures de la ciutadania. Principis generals de convivència
ciutadana i civisme. Comportament i conducta ciutadans
En aquest bloc hi ha, d’una banda, els drets i deures individuals del veïnat i, de l’altra, el
catàleg de conductes ciutadanes tipificades a les ordenances. De manera general:
• Drets i deures de la ciutadania
— Drets i deures de caràcter individual.
• Principis generals de convivència ciutadana i civisme. Comportament i conducta
ciutadans
— Comportament general a la via pública i als espais públics.
Comportaments concrets
— Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà.
— Conductes en situacions d’emergència / col·laboració.
— Conductes i/o celebració de festes, activitats i espectacles públics (actes públics).
— Consum i/o venda de drogues, begudes alcohòliques i tabac.
— Focs i activitats pirotècniques / venda.
— Jocs i juguesques.
— Necessitats fisiològiques.
— Normes per a la relació entre la ciutadania i l’agent de l’autoritat municipal.
— Relacions veïnals, convivència veïnal dins dels immobles.
— Salut i higiene.
— Ús d’armes.
— Us impropi de l’espai públic.
Atenció a determinats col·lectius
— Infància.
— Protecció de persones discapacitades.
— Tercera edat.
— Mendicitat.
— Rebuig de la violència.
— Dignitat de les persones i actituds d’intransigència.
— Tolerància amb minories ètniques.
— Solidaritat a la via i espais públics.
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— Defensa de consumidors i usuaris. OMIC.
Activitats a la via pública
— Comerç ambulant no autoritzat.
— Prestació de serveis no autoritzats.
— Dret a la manifestació, expressió i participació.
— Desallotjament de la via pública. Seguretat.
Bloc III. Ús dels béns públics i de la via pública
En aquest bloc s’apleguen les normes per a la bona utilització dels béns i la via públics.
Béns públics
• Normes generals
— Utilització. Obligacions.
— Brutícia.
— Règim dels animals als espais públics.
• Parcs, jardins, platges, boscos i altres zones naturals
— Àmbit d’aplicació.
— Instal·lacions i manteniment.
— Utilització.
— Prohibicions.
— Jardins particulars.
• Instal·lacions i edificis públics
— Usos d’instal·lacions i edificis.
— Presència d’animals domèstics.
Ús de la via pública
• Denominació.
• Numeració.
• Conservació i reparació de les vies públiques.
• Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts.
• Instal·lació d’elements de mobiliari urbà.
• Finestres i balcons.
• Celebració d’activitats específiques en espais públics.
• Sistemes de captació d’imatges a la via pública.
• Venda ambulant.
• Ocupació de la via pública.
• Instal·lació d’aparells d’aire condicionat i d’altres.
Bloc IV. Entorn urbà
Amb aquest títol s’engloba la normativa referent al medi ambient en tots els seus vessants.
Entorn urbà
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• Normes generals.
• Comportament davant dels serveis públics.
• Construcció, reparació, rehabilitació i estat de solars i habitatges.
Medi ambient
• Contaminació visual
— Grafits, altres pintades, pancartes i cartells.
— Edificis catalogats.
• Contaminació per fums i pudors (atmosfèrica).
• Contaminació acústica i vibracions
— Normes generals.
— Obligacions.
— Controls.
— Sorolls molestos.
— Veïnatge.
— Actes a la via pública.
— Establiments i activitats.
— Càrrega i descàrrega.
— Treballs a la via pública.
— Immobles.
— Vehicles.
— Sistemes d’alarma i d’emergència.
• Contaminació per residus i netedat. Neteja de la via pública
— Obligació municipal.
— Obligacions generals dels ciutadans i ciutadanes.
— Prohibicions específiques.
— Neteja de voreres / via pública.
— Lliurament de residus.
— Contenidors domiciliaris.
— Contenidors selectius.
— Trastos vells.
— Residus líquids.
— Runa.
— Residus agrícoles i ramaders.
— Residus municipals especials.
• Contaminació de les aigües.
• Contaminació lumínica.
• Publicitat dinàmica.
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Bloc V. Tinença d’animals domèstics i de companyia i circulació de vianants i de vehicles
En aquest bloc ens trobem amb dos aspectes regulats per algunes ordenances de convivència ciutadana, però que en molts municipis són dues ordenances diferents. El nivell
de regulació en tots dos casos, estiguin incloses o no en les ordenances de convivència
ciutadana, és molt detallat i s’ha optat per deixar els dos títols genèrics, que ja donen una
idea molt clara dels seus continguts.
Bloc VI. Règim sancionador
Aquest bloc recull un aspecte que és present en totes les ordenances, la relació de les
infraccions a l’ordenança, la seva graduació i les sancions que es podem imposar, així
com, en alguns casos, les fórmules alternatives a l’aplicació de la sanció.
Infraccions i sancions
— Infraccions.
— Infraccions lleus, greus i molt greus.
— Sancions.
— Responsabilitats.
— Competència i procediment.
— Prescripció de les infraccions i les sancions.
Fórmules alternatives
— Reconeixement voluntari de la responsabilitat.
— Reparació del dany.
— Treballs voluntaris.
— Cursos monogràfics.
Bloc VII. Disposicions transitòries, addicionals, derogatòria i/o final i annexos
Totes les ordenances tenen alguna o totes d’aquestes disposicions, i en alguns casos ens
trobem amb annexos, que poden ser de taules reguladores dels nivells de soroll, zones de
sensibilitat acústica, etc.

Aspectes tipificats a les ordenances i conductes considerades incíviques
amb més consens entre els diferents ajuntaments
Partint de l’esquema establert a l’apartat anterior, es pot fer un exercici per tal de simplificar-lo i alhora remarcar, de tots els aspectes tipificats a les ordenances, les actituds i conductes que es repeteixen en la majoria d’aquelles i que, per tant, es pot deduir que tant
les administracions com la ciutadania en general consideren necessari que apareguin en
una ordenança relativa al civisme i a la convivència.
En general, i per al conjunt de les ordenances, la conducta i el comportament ciutadans
han de tenir com a màxima el respecte a les normes jurídiques, a la llibertat i a la integri-
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tat física, moral i ètica de les altres persones, i també envers els béns i objectes que, en
ser per a l’ús d’una col·lectivitat, són mereixedors d’un tracte i una cura especials.
Els drets i deures polítics i administratius i els drets de manifestació, expressió i participació de la ciutadania són un altre punt comú recollit en gran part de les ordenances.
Més concretament, el comportament de les persones, en especial a la via pública i en establiments públics, segons es desprèn de la majoria d’ordenances, ha de respectar les normes següents:
• Observar una actitud cívica i no alterar l’ordre ni la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls ni sorolls.
• Complir puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de l’alcaldia sobre
conducta del veïnat i observar les prohibicions especials que s’estableixin, si escau.
Comunicar als agents de l’autoritat les infraccions de què es tingui coneixement
i col·laborar en situacions d’emergència.
Les conductes i comportaments que es regulen a la majoria d’ordenances de civisme
estudiades són les següents:
• Es consideren comportament incívics, i per tant infraccions constitutives de sanció:
— No respectar la salubritat i higiene personal de manera que es causin molèsties o
es posi en perill la salut personal o col·lectiva.
— Malmetre instal·lacions o exercir conductes considerades vandàliques sobre
objectes o materials d’ús comú, mobiliari urbà o els arbres i plantes de les places,
jardins i vies públiques en general.
— Fer en qualsevol espai públic necessitats fisiològiques/biològiques.
— Acampar en llocs no autoritzats, que acostuma a ser en tot el terme municipal.
— El consum i la venda de begudes alcohòliques i drogues de qualsevol mena a la
via pública.
• Es consideren comportaments incívics que, en cas d’autorització expressa o en
determinades circumstàncies, es poden permetre:
— La venda no sedentària si no és amb autorització expressa.
— Transitar per la via pública amb qualsevol tipus d’armes o explosius, a excepció
dels agents de l’autoritat i els titulars de les llicències corresponents, segons
determina el reglament d’armes i explosius.
• En el que es classifica com a normes relatives a les persones, es tipifica:
— La prohibició de l’exercici de la mendicitat dins del terme municipal. Amb les pertinents previsions d’actuació de l’agent de l’autoritat que la impediran i, si ho creguessin convenient i fos possible, conduiran la persona que la practiqui a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la i ajudar-la en el
que sigui possible. Així mateix, l’agent de l’autoritat ha de tenir cura de les perso-
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nes que no disposin d’aixopluc per pernoctar-hi.
— La protecció de menors. Les persones menors abandonades i les extraviades
seran conduïdes a la prefectura de la policia local, i lliurades, les primeres a les
autoritats o serveis competents, i les segones custodiades a disposició dels seus
pares o tutors, per a la qual cosa s’efectuaran ràpidament les crides oportunes
per mitjà dels mitjans de publicitat que en cada cas s’estimi convenient. Els pares
o tutors han de vetllar perquè els nens i nenes en edat escolar assisteixin a l’escola. L’agent de l’autoritat acompanyarà els nens i nenes que no hi assisteixin, en
horari escolar, bé al centre educatiu que correspongui, si es coneix, bé als pares
o tutors del menor, i ho notificaran als serveis socials.
— S’ha de facilitar el trànsit per la via pública a infants, a gent gran i a totes les persones que no es puguin valer per si mateixes, i en especial en les situacions que,
a causa de les seves disminucions, els comportin dificultats i/o perill.
— En general, resta prohibida qualsevol acció o manifestació contrària al respecte i
la consideració entre la ciutadania.
• Les prohibicions que es determinen referents a normes de conducta general envers
la comunitat són les següents:
— Alterar la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls o sorolls molestos.
— Tota acció que desllueixi, embruti, produeixi danys o sigui susceptible de produirlos en llocs d’ús o servei públic.
— A les fonts i estanys públics no es pot pescar, rentar-se o rentar roba, fruites,
verdures i objectes de qualsevol classe, banyar-se, rentar vehicles de qualsevol naturalesa, deixar-hi abeurar o nedar animals, fer-hi necessitats fisiològiques/biològiques o permetre als animals fer-hi les seves necessitats fisiològiques/biològiques. Deixar jugar els nens amb barquetes i objectes anàlegs,
amb l’excepció de les fonts i estanys construïts especialment amb l’esmentada
finalitat.
— Rentar vehicles i objectes de qualsevol mena a la via pública.
— Estendre peces de roba mullada, així com netejar balcons i terrasses de manera
que la caiguda d’aigua ocasioni molèsties a terceres persones. Regar flors i plantes fora de l’horari comprès entre les 22.00 h i les 7.00 h i, en tot cas, fer-ho de
manera que ocasioni molèsties a terceres persones.
— Ocasionar molèsties per sorolls de qualsevol mena als habitatges, especialment
en el període comprès entre les 22.00 h i les 7.00 h.
— Fer treballs de reparació o obres de millora a l’interior dels habitatges que puguin
produir soroll, abans de les 7.00 h del matí, en dies feiners, i de les 10.00 h en
dies festius, i/o acabant després de les 20.00 h, no sent un cas d’extrema necessitat.
— Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o fer obres a la via pública sense
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tenir cura de no deteriorar-la o embrutar-la.
— Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats, a les diferents senyalitzacions municipals i qualsevol element de mobiliari
urbà situats a la via pública.
— Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o realitzar obres a la via pública sense la llicencia municipal corresponent.
• Les conductes que s’exigeixen referents al dipòsit dels residus són les següents:
— No treure les escombraries o els trastos vells fora de l’horari, lloc i forma establerta per l’ajuntament.
— Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i no dipositar en els
contenidors normals runa o residus dels quals es faci recollida selectiva específica.
— No llençar deixalles o altres objectes en jardins, jardineres, parcs i altres zones
verdes.
• Les conductes que s’exigeixen referents a la tinença d’animals domèstics:
— No alimentar animals en qualsevol espai públic.
— Tenir censats els animals de companyia.
— No treure al carrer els gossos o altres animals domèstics:
- sense la xapa numerada del cens municipal d’animals de companyia;
- sense cadena o corretja i/o morrió, en els casos en què sigui obligatori o s’ordeni per part d’una autoritat competent.
— No abandonar animals a la via pública.
— Recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques.
— No deixar, de les 22.00 h fins a les 7.00 h als patis, terrasses, galeries i balcons o
a altres espais oberts o tancats, animals que, amb els seus sorolls, crits o cants
destorbin el descans veïnal.
— No tractar amb crueltat els animals.
— No permetre als gossos o altres animals fer les seves necessitats en parcs infantils o jardins d’ús freqüent.
• Respecte al comportament i conductes referides a la contaminació acústica, és
prohibit:
— Utilitzar clàxons, senyals acústics o alarmes activades fora dels casos d’emergència i dels previstos a la normativa de seguretat viària; així com els sorolls
originats per acceleracions brusques i estridents.
— L’incompliment, per part d’un establiment d’ambientació musical, de les mesures establertes per evitar sorolls.
• Conductes i comportaments referents a festes i revetlles:
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— No es poden fer festes, revetlles (amb fogueres i/o utilització de material pirotècnic
o sense) i altres formes de manifestació popular sense l’autorització preceptiva.
— No es poden llançar coets o altres elements pirotècnics, cigars o cigarretes enceses i encendre fogueres i focs en jardins, jardineres, parcs i zones verdes.
— No es pot fer esclatar cap mena de petard o artefacte similar en elements estructurals o mobiliari urbà.
— No es pot encendre foc sense permís.

Sancions
El títol XI de la Llei 7/1985, introduït per la Llei estatal 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, regula la tipificació de les infraccions
i sancions per les entitats locals en determinades matèries.
L’article 139 dóna potestat als ens locals, si no hi ha normativa sectorial específica, per
establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics.
L’article 140 classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, i fixa els criteris que determinen el grau de gravetat d’una infracció. I, pel que fa a les sancions, tot seguit l’article 141 determina els límits de les quanties de les multes per infracció de les ordenances
locals, les sancions econòmiques. En aquest sentit, també cal tenir en compte l’article 237
del Decret legislatiu 2/2003.
Les ordenances municipals s’adeqüen a les prescripcions legals, i el règim sancionador de
les ordenances tipifica les infraccions d’acord amb el seu grau de gravetat i fixa les sancions, generalment pecuniàries, que hi corresponen.
Tot i que la tònica general en les ordenances és fixar un règim d’infraccions i sancions d’ordre pecuniari, d’acord amb la legislació aplicable a la matèria, hi ha alguns ajuntaments
que preveuen, per a alguns casos, fórmules alternatives al compliment de la sanció.

Fórmules alternatives al compliment de les sancions pecuniàries
que recullen les ordenances
Les ordenances en què es preveuen aquestes fórmules són les dels ajuntaments de Barcelona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Molins de Rei, el Prat de Llobregat i
Sant Joan Despí.
Segons la mena d’alternatives que es regulen, podem distingir el que es planteja a l’orde-
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nança de l’Ajuntament de Barcelona, de la resta.
Alternatives previstes al compliment de les sancions en l’ordenança
de l’Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament estableix el règim de sancions en cadascun dels capítols en què estructura
l’ordenança. Planteja fórmules alternatives a les multes en els casos següents:
A l’article 36, amb relació a l’ocupació de l’espai públic per a conductes que adopten formes de mendicitat, planteja la possibilitat de substituir les sancions establertes per sessions d’atenció individualitzada amb els serveis socials o cursos informatius, i també preveu la prestació d’ajuts. En relació amb l’anterior, l’article 82, que s’engloba al títol III
referent a les disposicions comunes sobre règim sancionador i altres mesures d’aplicació,
estableix mesures de caràcter social quan la persona presumptament responsable de l’incompliment d’aquesta ordenança sigui indigent o presenti mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica especials o urgents.
A l’article 86, es regula la mediació com a fórmula alternativa al procediment sancionador
quan les infraccions siguin comeses per menors o en els casos en què, prèvia sol·licitud
de la persona infractora o dels serveis socials, es consideri convenient per par part de l’òrgan competent.
A l’article 93, es regula la substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en
benefici de la comunitat. L’Ajuntament pot substituir la sanció de la multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres treballs per a la comunitat, quan estigui
previst a l’ordenança; en concret, l’article 84.2 diu el següent:
Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de l’infant
o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s’adoptaran de
manera motivada en funció del tipus d’infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi
la conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o tutors o
tutores o guardadors o guardadores, que serà vinculant.

A l’article 97, que tracta de la reparació de danys, es diu que la imposició de les sancions
que corresponguin per l’incompliment de l’ordenança no exonera la persona infractora de
l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats, llevat el que estableix l’article 93 referent a substitució per treballs a la comunitat.
Fórmules alternatives a les ordenances de Granollers, l’Hospitalet de Llobregat,
Mataró, Molins de Rei, el Prat de Llobregat i Sant Joan Despí
A la resta d’ordenances que també preveuen fórmules alternatives a la imposició de sancions, majoritàriament ens trobem amb dues alternatives concretes establertes per a la
reparació del dany: treballs voluntaris i cursos monogràfics.
El caràcter voluntari tant dels treballs com de les accions socioeducatives fa que aquestes
activitats no es considerin una sanció.
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D’altra banda, en totes les ordenances en què trobem fórmules alternatives, les persones
infractores que hagin tingut una actitud reiteradament incívica no tenen l’opció d’acollir-se
a les fórmules alternatives previstes per les ordenances.
Les dues alternatives esmentades s’apliquen de diverses formes; hi ha casos en què es
reserva la reparació del dany amb fórmules alternatives quan els infractors són menors,
(fins i tot en aquest aspecte hi ha matisacions, ja que, per exemple, a Mataró es diferencia
entre més joves de setze anys i més grans de setze, que ja tenen edat laboral). Tot seguit
veurem com s’apliquen en cadascuna d’aquestes ordenances:
I. Granollers
L’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Granollers regula, als articles 82 a 84,
les fórmules alternatives a la imposició de sancions. En concret, pel que fa a la reparació
del dany, s’especifica que en les infraccions comeses per menors es preveurà la possibilitat d’accions educatives per reparar el dany. Aquestes accions poden ser treballs voluntaris i/o cursos monogràfics. Als articles 83 i 84, es regulen aquestes dues possibilitats.
D’altra banda, pel que fa a la reparació de danys, si la persona infractora repara el dany
material ocasionat de manera voluntària i abans d’haver-se iniciat l’expedient sancionador,
podrà sol·licitar, en període d’informació prèvia, que no s’incoï l’esmentat expedient, sempre que l’Administració no tingui coneixement d’una actitud reiteradament incívica de la
persona infractora.
II. L’Hospitalet de Llobregat
L’Ordenança del civisme i la convivència preveu que les persones responsables de les
infraccions podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient administratiu (a diferència del cas vist anteriorment, no cal que sigui
abans de l’inici de l’expedient).
La substitució de sancions de caràcter econòmic per fórmules alternatives es regula a l’article 125.2 de la manera següent: «[...] com a norma general, sempre que legalment sigui
possible i prèvia conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a aquesta ordenança, podran ser substituïdes
per altres fórmules alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.»
L’article 126 regula els treballs voluntaris per a la comunitat i les tasques socioeducatives com
a mesures de substitució per persones infractores no reincidents, de la manera següent:
1. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els danys ocasionats a la resta de
la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per la seva resolució, la substitució de la corresponent
sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat dany.
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[...]
3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si escau,
amb posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dins del termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada resolució.

III. Mataró
Per la seva banda, l’Ordenança de civisme de Mataró preveu només per les infraccions
lleus la mesura alternativa de poder commutar la sanció econòmica amb la realització de
treballs de reparació o de prestacions socials pro comunitat, quan els autors tinguin edat
laboral, i la participació en activitats formatives i de reeducació en el valors cívics, quan les
persones implicades siguin menors de setze anys.
Estableix una sèrie d’exclusions a la possibilitat de commutació de la sanció per a les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció; les que s’hagin acollit al
procediment de commutació durant el termini de dos anys a comptar des de la data de
desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest sistema i les que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador.
Igualment, l’ordenança, a l’article 29.3, fixa els principis als quals s’ha d’ajustar la mesura
alternativa per tal que aquesta tingui un caràcter plenament educatiu:
a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir consciència dels danys
causats.
e) Facilitar a l’infractor la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a la comunitat o per a ell mateix.
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la mesura correctora ha de ser el més curt possible.
g) Cal concretar l’abast de l’activitat en un calendari (nombre d’hores o extensió).

IV. Molins de Rei
L’Ordenança de convivència vilatana preveu, a l’article 20, la possibilitat de commutació
de sancions i rescabalament de despeses ocasionades per danys al domini públic amb
treball per a la comunitat, ho han de demanar les persones sancionades, i es fa un treball
per a la comunitat proposat per l’alcaldia, d’acord amb els principis de proporcionalitat,
igualtat i connexió preferent de la feina a realitzar i el dany causat. L’ordenança inclou en
annexos un model d’instància per demanar aquesta commutació.
V. El Prat de Llobregat
A les fórmules alternatives a la sanció econòmica per tal de reparar el dany fet a la comunitat, les persones responsables de les infraccions podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient. El reconeixement de la respon-
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sabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de dur a terme accions educatives per reparar
el dany, com ara treballs voluntaris i/o cursos monogràfics, determinarà la possibilitat que
l’instructor proposi a l’òrgan competent per sancionar el sobreseïment de l’expedient sancionador, un cop la persona infractora acrediti haver reparat davant la comunitat el dany
ocasionat, amb la participació en cursos o realització de treballs de caràcter voluntari.
Així mateix, els articles 85 i 86 preveuen, amb la finalitat de reparar, en la mesura que es
pugui, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica:
a. La condonació de la sanció a canvi que la persona infractora es comprometi a desenvolupar treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat, o a reparar els danys causats
per accions similars.
b. L’organització, per part de l’Ajuntament, de cursos monogràfics destinats a la formació en
el civisme, per tal d’evitar la comissió de futures conductes incíviques. La participació en aquests
cursos tindrà caràcter voluntari.

VI. Sant Joan Despí
D’acord amb l’Ordenança del civisme i la convivència, si la persona infractora repara el
dany material ocasionat, de manera voluntària i abans d’haver-se iniciat l’expedient sancionador, podrà sol·licitar que aquest s’aturi, sempre que l’Administració no tingui coneixement d’una actitud reiteradament incívica de la persona infractora.
Igualment, la persona infractora podrà sol·licitar el canvi de la sanció per la realització de
treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat, amb la finalitat de reparar en la
mesura que es pugui els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica.
En aquest municipi, els cursos monogràfics es reserven per a les infraccions considerades
com a lleus, comeses per menors d’edat i en què l’Administració no tingui constància d’una conducta reiterada a l’acció d’infraccions. Si es donen les circumstàncies esmentades,
es podrà anul·lar l’expedient sancionador, sempre que la persona infractora participi
voluntàriament i de forma satisfactòria en un curs monogràfic per evitar la comissió de
futures conductes incíviques.
VII. Viladecans
L’article 104 de l’ordenança preveu un procediment perquè la ciutadania sancionada
pugui sol·licitar la commutació de les sancions i de les quantitats imposades en concepte
de rescabalament de danys per treballs a la comunitat, orientats sempre que sigui possible a la reparació del mal causat.

Particularitats d’algunes ordenances que cal destacar
Tot i que, com ja s’ha vist, a les ordenances hi ha molts trets en comú i fins i tot articles
redactats de manera molt similar, també tenen aspectes singulars que les distingeixen
entre si. Tot seguit es destaquen determinats trets concrets d’algunes de les ordenances
objecte d’aquest estudi. Potser, de totes les ordenances de convivència i civisme, la més
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coneguda, per la repercussió mediàtica que ha tingut, és l’Ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona.
Al títol II d’aquesta ordenança, al capítol III, titulat «Mesures per fomentar la convivència»
i, en concret, l’article 7, «Foment de la convivència ciutadana i del civisme», es regula amb
bastant detall les actuacions concretes i les polítiques que l’Ajuntament durà a terme per
promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat. Així mateix, en aquest mateix
capítol, l’article 13 dóna entrada a la «col·laboració de les persones estrangeres en el
foment de la convivència i el civisme».
D’altra banda, a l’article 8 es preveu la creació de l’Observatori permanent de la convivència com a òrgan col·legiat de caràcter permanent, adscrit al Pla per a la Promoció del
Civisme, que tindrà atribuïdes funcions de consulta, recollida, anàlisi i intercanvi de dades
i informació, estudi d’experiències comparades, i d’elaboració i publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de convivència i civisme.
L’ordenança preveu treballar i fomentar amb diversos plans i programes l’àmbit del civisme i la convivència a la ciutat, que són els següents: Pla per a la promoció del civisme, Pla
d’inclusió social, Programa d’actuació de les persones sense sostre, i Pla de reinserció
social i laboral.
Finalment, cal dir que aquesta ordenança, a banda de les sancions que s’interposen contra les infraccions, estableix mesures d’«intervencions específiques» per a cadascuna de
les normes de conducta que regula. Aquestes intervencions són mesures d’intervenció
concretes que l’agent de l’autoritat pot efectuar i que varien segons els casos, però que
van en la línia d’intervenir de manera cautelar mercaderies, d’acompanyar les persones
que ho necessitin als serveis de salut, o d’atenció social corresponents.
Una altra ordenança recent es l’Ordenança del civisme i la convivència ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat. D’aquest text es pot destacar l’article 3 en tant que fa una declaració
de principis sobre els quals s’ha d’assentar la convivència i el civisme:
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen amb la finalitat que el comportament de les persones descrites en l’article anterior, per tal de garantir la
normal convivència ciutadana, tingui com a frontera, no només el trencament de les normes
jurídiques, sinó també la pertorbació o perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i el respecte als drets i béns de la resta de ciutadans.

L’Ordenança de civisme de Mataró presenta diferents aspectes d’interès a remarcar: d’una banda, l’esperit del qual vol impregnar la norma, amb el preàmbul, del qual es pot destacar el següent:
[...] Conscients que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat és, generalment, en les mancances
socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el marc del Pla de civisme, les actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores destinades a promoure més consciència cívica i més respecte pels drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades.
L’Ordenança municipal de civisme de Mataró respon a les demandes ciutadanes exposades
i neix en defensa dels drets de la comunitat.
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L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als ciutadans, els deures
[...]

D’altra banda, l’article 6 regula, també, el deure de respectar els drets dels ciutadans per
part de l’autoritat municipal. I, potser, una particularitat és que és l’únic text dels que comprenen aquest estudi en què es regula. Es tracta del capítol III, titulat «Relacions veïnals /
convivència entre veïns», i l’article 18, titulat «Activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns», en què ens trobem amb un seguit de normes destinades a fer possible una
bona qualitat de vida dins dels habitatges. L’ordenança també regula altres situacions
noves, com ara l’ús de videocàmeres fixes als carrers.
El preàmbul de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana del Prat de Llobregat, destaca l’ampli consens social i polític en què es fonamenta, ja que es basa en l’esperit del
manifest «El Prat pel civisme».
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està en procés d’aprovació d’una nova ordenança
de convivència ciutadana; la que és vigent actualment acaba amb diversos annexos aclaridors i complementaris al seu contingut (definicions, de llista de contaminants prioritaris,
d’horaris, etc.).
A les disposicions comunes de l’Ordenança del civisme i la convivència de Sant Joan Despí, es vol involucrar tota la ciutadania en la correcció d’actituds que deterioren la qualitat
de vida. L’objectiu de l’ordenança és «l’establiment d’un clima de civisme i de convivència
social entre tots els habitants de Sant Joan Despí. És per això que en l’aplicació de les
seves disposicions es tindrà cura principalment del restabliment de l’ordre i la reparació del
dany ocasionat».

Conclusions
Les demandes i inquietuds de la societat, que, d’un banda, valora, per damunt de tot, la
llibertat d’actuació i de moviments, s’enfronten radicalment amb actituds que directament
són ofensives i van contra les més elementals normes de convivència. Els ajuntaments,
com a administracions més properes a la ciutadania, s’enfronten cada dia amb problemes
de convivència i han de poder prendre les mesures necessàries per tal que la vida i la convivència diàries siguin de qualitat per a tothom. En alguns casos, s’han elaborat plans
d’actuació en els quals s’han basat per aprovar les ordenances reguladores de la convivència ciutadana; en d’altres, són les mateixes ordenances les que preveuen l’elaboració de plans de treball per incidir en determinats aspectes problemàtics de la nostra societat, però sempre les ordenances són una resposta a les demandes ciutadanes i neixen en
defensa dels drets de la comunitat.
Els ajuntaments, per mitjà d’aquests tipus d’ordenances regulen qüestions molt diverses
amb un punt en comú, que incideixen en la vida ciutadana i que es poden considerar, en
conjunt, necessàries per gaudir d’un estàndard de convivència. Aquest estàndard és vàlid
per a tothom, i és per aquest motiu que gairebé totes les ordenances de convivència ciutadana coincideixen en els seus continguts; així i tot, cada municipi té la seva pròpia reali-
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tat i els ajuntaments regulen en conseqüència, i és per això que ens trobem amb aspectes que no estan regulats en algunes ordenances.
Totes les ordenances volen garantir els drets ciutadans a gaudir dels espais públics
segurs, de seguretat mediambiental, o a no suportar situacions de risc o de perill injustament causades, i volen evitar accions que limitin la intimitat, el benestar i la tranquil·litat. Al
mateix temps, aquestes ordenances volen actuar davant de tota aquella franja de conductes que, tot i atemptar contra el civisme i posar en perill la convivència, no són prou greus
per poder ser considerades delictes o faltes penals, però que no per això no deixen de ser
objecte d’alarma o queixa per part de la ciutadania.
Cal valorar, per damunt de les possibles discrepàncies que puguin haver-hi respecte de
regulacions concretes, l’esforç dels ajuntaments per donar forma i regular les peticions
ciutadanes i la defensa implícita dels drets de la comunitat.
Un punt fort que cal remarcar són les fórmules alternatives a les sancions, pel fet que
representen la intenció dels ajuntaments de voler posar solució a un problema, no només
de castigar una infracció.
Finalment, cal reivindicar un element que no totes les ordenances tenen, i que és l’exposició de motius o preàmbul, que, tot i que no té caràcter regulador, és un bon marc que permet explicar la intenció i la finalitat amb la qual es fa l’ordenança, i, en general, la lectura
d’aquest text predisposa a la lectura en positiu de les normes reguladores a les quals precedeix.
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Context actual. Actuació dels ajuntaments

Actuacions municipals entorn del civisme a la província de Barcelona
Tipologia d’actuacions
L’experiència municipal mostra que la regulació del civisme mitjançant ordenances és un
element útil però no suficient per garantir la convivència als pobles i ciutats. Cada vegada
més hi ha la certesa que l’educació cívica també és fonamental per promoure el civisme
quotidià i afavorir la convivència als municipis. Per tant, analitzem conjuntament les ordenances cíviques i de convivència i les actuacions d’educació cívica.
Pel que fa a la regulació, 69 municipis disposen d’ordenances de civisme i convivència ciutadana, 47 de les quals van ser aprovades o modificades a partir de l’any 2004. La majoria coincideixen tant en les conductes tipificades com en la intenció del legislador municipal. En aquest sentit, gairebé totes es proposen regular les normes de convivència, les
relacions cíviques entre tothom i el comportament i la utilització dels espais d’ús públic de
titularitat municipal i dels béns de domini públic.
També s’observen moltes similituds en la tipologia de l’articulat i en les conductes i aspectes de la vida municipal tipificats. En general, totes recullen que la conducta i el comportament de la ciutadania han de tenir com a màxima el respecte a les normes jurídiques, a la
llibertat i a la integritat física, moral i ètica de les altres persones, i també envers els béns i
objectes que, en estar destinats a l’ús d’una col·lectivitat, mereixen un tracte i una cura
especials.
D’acord amb la majoria d’ordenances, el comportament de les persones a l’espai i els
establiments públics ha de:
• Observar una actitud cívica i no alterar l’ordre ni la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls ni sorolls.
• Complir puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de l’alcaldia sobre
conducta del veïnat i, si escau, observar les prohibicions especials que s’estableixin.
Comunicar als agents de l’autoritat les infraccions de què es tingui coneixement
i col·laborar en situacions d’emergència.
Els drets i deures polítics i administratius i els drets de manifestació, expressió i participació de la ciutadania són un altre punt comú que es recull en gran part de les ordenances.
Pel que fa a l’educació cívica, els municipis desenvolupen un ampli ventall d’accions. El
cas més estratègic és el de creació de regidories o òrgans d’alta comissió política al
càrrec de les actuacions cíviques, una de les responsabilitats dels quals és el desenvolupament de plans locals de civisme. En general, però, la responsabilitat política de les
actuacions cíviques s’assigna a una àmplia diversitat de sectors del consistori (Educació,
Governació, etc.).
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Les accions d’educació cívica locals actualment es concreten en:
• Instruments de planificació i coneixement: Fòrums locals de debat sobre el model
de ciutat cívica o instruments de participació-diagnosi, com ara enquestes sobre els
usos dels espais públics.
• Instruments de sensibilització, educació i comunicació: Les campanyes publicitàries
són uns dels instruments més utilitzats i es troben en múltiples suports (webs, premsa escrita, ràdios municipals, banderoles, etc.). S’editen guies locals de civisme i
materials com ara còmics, i es fan exposicions. També cal destacar la figura de l’agent de civisme creada en diversos municipis.
• Serveis locals de civisme: En determinats casos, les accions cíviques impliquen l’habilitació de nous serveis municipals o la reorganització o intensificació dels existents
(p. ex., recursos de neteja, recollida selectiva o eliminació de grafits); però també oficines, telèfons o webs cíviques que informen dels recursos locals de civisme i de
vegades assumeixen tasques de mediació.

Fonts: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, webs municipals i fonts pròpies del Programa de civisme de la Diputació
de Barcelona. Data: 19 de juny de 2006.
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Distribució territorial de polítiques locals de civisme a la província de Barcelona

Ordenança aprovada o modificada a partir del 2004
Ordenança aprovada o modificada abans del 2004
Ordenança pendent d’aprovació definitiva
Municipi que duu a terme accions d’educació cívica conjuntament amb
l’ordenança
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Apèndix
Membres de la Xarxa Local per a la gestió de la diversitat
i la ciutadania
Ajuntament d’Abrera

Ajuntament de Moià

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuntament d’Artés

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Montcada i Reixac

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ajuntament de Montornès del Vallès

Ajuntament de Begues

Ajuntament de Navàs

Ajuntament de Berga

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Ajuntament de Caldes d’Estrac

Ajuntament de Parets del Vallès

Ajuntament de Caldes de Montbui

Ajuntament de Premià de Mar

Ajuntament de Callús

Ajuntament de Roda de Ter

Ajuntament de Castellar del Vallès

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Castellcir

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Castelldefels

Ajuntament de Sallent

Ajuntament de Castellterçol

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Collsuspina

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament del Masnou

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Ajuntament del Prat de Llobregat

Ajuntament de Sant Joan Despí

Ajuntament d’Esparreguera

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Ajuntament de Figaró-Montmany

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Ajuntament de Granollers

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

Ajuntament d’Igualada

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

Ajuntament de la Garriga

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Ajuntament de la Llagosta

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de les Masies de Voltregà

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Ajuntament de l’Estany

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Ajuntament de Llinars del Vallès

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Manlleu

Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament de Manresa

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Martorell

Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Masquefa

Ajuntament de Súria

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Mediona

Ajuntament de Tona
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Ajuntament de Torelló

Consell Comarcal del Berguedà

Ajuntament de Vic

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Viladecans

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal d’Osona

Consell Comarcal de l’Anoia

Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Moianès

Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Llobregat
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