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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
(EXPEDIENT NÚMERO 9373/2017)

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 28 DE FEBRER
DE 2018 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
405.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA (EXPEDIENT NÚMERO 9373/2017)
Identificació de l’expedient:
Expedient número 9373/2017 relatiu a la modificació de l’ordenança de civisme i convivència
ciutadana.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vista la proposta del Cap de la Policia Local de data 21 de novembre de 2017, per mitjà
de la qual exposa:
Actualment es troba vigent en el municipi de Salou l’Ordenança de Civisme i convivència
ciutadana (BOP de Tarragona núm. 170, de data 23-07-2015).
Havent transcorregut dos anys des de la seva entrada en vigor i, tot i haver estat modificada
anteriorment, s’observen noves mancances en el redactat de la mateixa produïdes
bàsicament per noves actituds, situacions i circumstàncies.
Així mateix es vol agrupar en un mateix text infraccions tipificades en diverses normatives
municipals d’àrees com poden ser les de comerç i medi ambient per tal de simplificar i
agilitzar el procediment sancionador. D’aquesta manera es pretén optimitzar els recursos que
disposa l’Administració i aconseguir una millor eficiència.
2. Vista la sol·licitud de tramitació del regidor competent de data 22 de novembre de 2017,
per la qual: “Amb aquesta modificació es pretén afegir infraccions en matèria de medi
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ambient i comerç per tal d’englobar-les en un mateix text. S’ha dut a terme mitjançant les
aportacions dels diferents departaments implicats. Així mateix s’afegeixen conductes que es
manifesten a la via pública i que fins ara no estaven previstes. D’aquesta manera s’intenta
simplificar i agilitzar el procediment sancionador, optimitzar recursos i aconseguir una millor
eficiència. Es creu oportú procedir a l’aprovació d’un text refós de l’Ordenança de Civisme
amb totes aquestes modificacions.”
3. Vist l’informe de Secretaria de 24 de novembre de 2017.
4. Vist l’acord de Ple de 18 de desembre de 2017, d’obertura del tràmit previst a l’article 133
de la Llei 133/2015. Durant el dit tràmit s’ha presentat una única proposta que no es pot
atendre en tant que és contraria a l’esperit i finalitat de la regulació que fa l’ordenança en
matèria de consum de begudes alcohòliques a la via publica i espais públics.
5. Vist que el dia 19 de febrer de 2018 la Comissió Informativa de Serveis Generals,
Seguretat Ciutadana i Mobilitat va deixar el punt damunt de la taula per a un major estudi.
6. Vista la consideració que formula el regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció
Civil, Dinamització, Servei d’Ocupació i Joventut que proposa, d’acord amb la Llei 20/1985,
incloure una excepció a l’article 12.1, quina seria “... llevat dels espais expressament
autoritzats per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en espais destinats a la
celebració de festes populars, fires o similars."
Fonaments de dret
1. Els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
i 8 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 (TRLMRLC) atorguen als ens locals territorials, en
l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la
potestat reglamentària i d’autoorganització.
2. L’avantprojecte d’Ordenança ha de regular matèria objecte de competència municipal, i
respectar el principi de jerarquia normativa i el principi d’interdicció en l’arbitrarietat dels
poders públics que proclama l’article 9.3 de la Constitució, i els principis de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la
norma projectada, i el de respecte a la llibertat individual (article 84 de la LBRL).
3. En un altre ordre de coses, l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una
competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d), 23.2.b) i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part
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de plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament
orgànic de la corporació.
4. El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat pel TRLMRLC i els articles 60 a 66 del Decret
179/1975, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis. A tenor
d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança
ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels
interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci
al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en
ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu ex
art. 65.1 in fine del ROAS; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han
de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva; en aquest supòsit, l’acord
d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les
ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor fins que se
n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que
preveu l’article 65.2 de la LBRL.
5. Un aspecte de la tramitació del procediment que és objecte de força controvèrsia és el de
l’abast de l’audiència als interessats, audiència que preveu la mateixa Constitució Espanyola
segons article 105, quan estableix que la llei regularà l’audiència dels ciutadans, directament
o a través de les organitzacions o associacions reconegudes per la llei en el procediment
d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin. Els dubtes que planteja
aquesta qüestió són motivats per les premisses següents:
a) la redacció diferent de l’article 49 de la LBRL i 178 del TRLMRLC i de l’article 63 del ROAS,
ja que aquest últim sembla que circumscrigui el tràmit d’audiència als veïns o a les
associacions que hagin exercit la iniciativa, si s’escau;
b) la incertesa de l’aplicació supletòria de la legislació sobre règim jurídic i procediment
administratiu, en l’esfera de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat,
respectivament, de l’audiència a les entitats que tenen la representació i defensa dels
interessos de caràcter general o afectats per la disposició projectada;
c) la interpretació jurisprudencial contradictòria que ha fet el Tribunal Suprem dels preceptes
esmentats a l’apartat anterior, i la previsió que conté l’article 127-9 de la Llei 22/2010, de 20
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, precepte que estableix un tràmit preceptiu
d’audiència a les organitzacions de consumidors en consulta en el procediment d’elaboració
de disposicions administratives de caràcter general quan la reglamentació projectada afecti
directament els drets i els interessos dels consumidors. Una Sentència del Tribunal Suprem
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de 14 de juny de 1994 (AR. 4597) va resoldre la impugnació d’un acord de l’Ajuntament de
Barcelona, de 15 de maig de 1987, que va aprovar l’Ordenança d’establiments de
concurrència pública, amb l’argument que l’article 130.4 i 5 de la LPA no és d’aplicació
directa al procediment d’elaboració d’ordenances municipals, perquè es diu que l’article 49
de la LBRL conté un procediment específic –que és posterior i especial–. Ara bé, en aquesta
mateixa Sentència l’alt Tribunal entén que l’expressió «audiència als interessats» de l’article
49 LBRL té una consideració que concorda amb l’article 91 de l’antiga LPA (article 84 de
l’actual Llei 30/1992), en el sentit que obliga a efectuar una notificació individual de l’acord
d’obertura del tràmit en tots aquells casos en què hi ha afectats o interessats que estiguin
clarament determinats i resultin coneguts per l’administració que promou el projecte
d’Ordenança, i, a més a més, afegint:

«En efecto, a través del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, que prevé el artículo
236 del ROF, se puede dar cauce a la audiencia corporativa mencionada, ya que el
Ayuntamiento deberá, sin duda, notificar, en su propio domicilio social, a las Entidades
inscritas en el Registro, que hayan efectuado la solicitud que prevé el artículo 234.a) del
Reglamento, el acuerdo de apertura del trámite de información pública y audiencia a los
interesados de los proyectos de Ordenanza que afecten a cuestiones relacionadas con el
objeto social de las mismas. (...)».
6. Ara bé, l’anterior argumentació cal encerclar-la, ara, en el marc de l’article 133,
Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de
Ley y reglamentos, de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, segons el qual, i citem literalment:

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,
se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
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personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse
de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones
sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos
en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de
interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica,
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa
reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una
Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción
del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana.
2. Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari El Punt i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per
un període de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
3. Aquest termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions en els diaris i butlletins oficials esmentats.
4. En el cas de no presentar-se reclamacions o al·legacions, el present acord esdevindrà
definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior, de conformitat amb el previst en l’article
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65 del ROAS, havent-se de publicar el text íntegre en el BOPT per a la seva entrada en vigor,
i anunciar al DOGC la referència d’aquella publicació.
Peu de recurs
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la
seva publicació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
02-03-2018 08:08

ANNEX
“ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE
SALOU
Títol I: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE, MARC LEGAL I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte de l'Ordenança
Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i
civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure
circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la
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pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida
diverses.
Article 2. Fonaments legals
La present Ordenança es dicta a l’ empara del què disposen els articles 139 i següents de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 237 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, i art. 4, 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, la
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i la Llei orgànica
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, i també la Llei 2/1985, de 21
de gener, de protecció civil, Llei 11/2009, de 6 de juliol, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol de
les policies locals de Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de l’actuació
municipal en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici de les
normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment
administratiu comú.
Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment a tot el terme municipal de Salou.
2. Particularment és d'aplicació a tots els espais públics del terme municipal de Salou, com
ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els
passatges, els bulevards, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes o forestals, els
ponts, els túnels i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, els edificis
públics i els altres espais destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a
les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini
públic municipal situats en aquells.
3. Així mateix, l'Ordenança s'aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions,
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d'una
administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o
privada. Quan sigui el cas, l'Ajuntament de Salou impulsarà la subscripció de convenis
específics amb els titulars dels esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehicles o
elements a fi de dotar de la cobertura jurídica necessària a la intervenció municipal.
4. Igualment, l'Ordenança s'aplica a les platges i a la zona portuària en aquells àmbits o
matèries que siguin de competència municipal d'acord amb la legislació aplicable, o en virtut
d'un acord de delegació o de conveni.
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5. L'Ordenança s'aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de
titularitat privada quan des d'ells es realitzin conductes o activitats que afectin o puguin
afectar negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements
assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d'un adequat
manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o
arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar igualment conseqüències negatives per a
la convivència o el civisme a l'espai públic.
Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que són al terme municipal de Salou,
sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els
termes i amb les conseqüències previstes en el seu article 20 i a la resta de l'ordenament
jurídic. En els supòsits en que així es prevegi expressament, els pares o mares, tutors o
tutores, o guardadors o guardadores, també podran ser considerats responsables de les
infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d'aquells, dol, culpa o negligència
tot incloent-hi la simple inobservança.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a l'Ordenança,
aquesta també serà aplicable als organitzadors d'actes públics als quals es refereix l'article 6.
CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS
Article 5. Principi de llibertat individual i deures generals de convivència, de civisme i de
col·laboració ciutadana.
1. Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se
lliurement als espais públics de la ciutat i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret
s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les
altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la
pròpia convivència.
2. Sens perjudici d'altres deures que es puguin derivar d'aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són al
terme municipal de Salou, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la
situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta
previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència a l'espai públic.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni
atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció. Hom s'abstindrà particularment de
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realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o
coacció moral o psicològica o d'altra mena.
4. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i
solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o
de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
5. Tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les
instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, d'acord amb la
seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen
els altres d'usar-los i de gaudir-ne.
6. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles
o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin
produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones.
7. En cas d'activació del corresponent Pla de Protecció Civil, els veïns tenen el deure d' obeir
les instruccions de les autoritats locals designades a l'efecte, així com d'efectuar les
prestacions personals o materials que determinin l'alcalde o l'autoritat competent en
protecció civil.
CAPÍTOL TERCER. ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS
Article 6. Organització i autorització d'actes públics.
1. Els organitzadors d'actes celebrats als espais públics, com els titulars d’una autorització
d’ocupació dels mateixos, han de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests
efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es
fixin en cada cas per l'òrgan competent, així com aquelles altres que segons la normativa
reguladora hi siguin aplicables. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà
exigir als organitzadors o titulars de l’ocupació autoritzada que dipositin una fiança en la
Tresoreria Municipal o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els
perjudicis que es puguin causar, amb una cobertura suficient i per tot el període de durada
de l’acte o ocupació autoritzada.
2. Els organitzadors d'actes públics en atenció als principis de col·laboració,
corresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els espais
públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics,
restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja.
3. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d'esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d'índole similar en els espais públics on es pretenguin
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realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, els
esmentats esdeveniments pugin posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme.
En aquest supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors
espais alternatius on pugui celebrar- se l'acte.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
esportiva, vetllaran per tal que durant la seva celebració es respectin les normes de conducta
descrites en la present Ordenança. En tot cas els organitzadors dels actes ho hauran de
comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
TÍTOL II – DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA i ALS ESPAIS
PÚBLICS
Article 7. Principis bàsics de la convivència ciutadana
1. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat.
Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment i/o
col·lectivament, per tal de garantir l’exercici de la lliure iniciativa en tots els aspectes
relacionats amb la vida ciutadana.
2. L’autoritat municipal, ha de promoure el principi bàsic de la convivència ciutadana i el
respecte per les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals...
Igualment ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la intimitat, a la
convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais públics i en definitiva al lliure exercici dels
drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.
CAPÍTOL I. ALTERACIONS DE L'ORDRE SOCIAL
Article 8. Fonaments de la regulació.
La regulació que es conté es aquest capítol es fonamenta en el dret a la seguretat, el
descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes en especial protecció dels menors així com el
respecte al medi ambient.
Article 9. Normes de conducta.
1.S’ha de garantir el compliment de les obligacions de respecte al descans dels veïns i
veïnes, evitant que s’alteri la pacífica convivència.
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a)Queda prohibit alterar greument l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles,
crits, sorolls i/o emanacions de fums, olors, gasos perjudicials o molestos.
b)Els establiments obert al públic que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009
d’establiments públics i activitats recreatives, o normativa que la substitueixi, i que puguin
emetre música mecànica o en directe, hauran de mantenir en tot moment les portes de
l’establiment totalment tancades.
c)El funcionament anormal de qualsevol activitat d’espai públic o privat que afecti i pertorbi
la convivència ciutadana i el descans els veïns.
Els agents de la Policia Local podran, per garantir un restabliment a la normalitat i
convivència veïnal, precintar o retirar possibles elements causants o, en el seu cas ordenar el
cessament de les conductes que les provoquen.
2. Queda prohibit tirar petards i/o focs artificials sense prendre les degudes precaucions per
tal de no causar molèsties a les persones. Com a mesura cautelar la Policia Local retirarà i
intervindrà el material pirotècnic, procedint a la seva destrucció en legal forma.
3. Queda prohibit circular o bé restar estacionat amb qualsevol vehicle amb el reproductor
musical sempre que el nivell sonor sigui superior al permès per la norma reguladora.
4. Queda prohibit fer un ús indiscriminat de senyals acústiques de qualsevol tipus en el
vehicle.
5. Les alarmes dels establiments comercials hauran de ser declarades a la Policia Local amb
indicació del propietari o persona responsable. L’accionament de l'alarma deguda a
deficiències en la instal·lació o bé el seu accionament injustificat serà imputable al titular de
l’establiment, en aquest cas la Policia Local podrà procedir a la seva desconnexió. Aquesta
conducta s’estendrà també als titulars dels vehicles, estant habilitada la Policia Local per a
desplaçar el vehicle al dipòsit municipal, anant les taxes a càrrec del titular.
6. En quan a la protecció de l’ús correcte de les platges i dels espais naturals litorals i
manteniment d’aquests:
a) No respectar la prohibició de banyar-se a la platja quan hi hagi bandera vermella així com
el fet de realitzar qualsevol activitat lúdica o d’esbarjo, tal com lloguer de motos d’aigua,
patins, etc, al mar. Aquesta infracció tindrà el caràcter de molt greu.
b) Desobeir les ordres dels agents de la Policia Local, del personal municipal del servei de
platges i/o dels socorristes de prohibir banyar-se, o de què es cessi en l’exercici d’activitats
que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça l’ordre o per a
altres.
c) La pràctica de qualsevol tipus d’activitat, joc o exercici, tant a la sorra com a l’aigua, que
pugui resultar molest o perillós per a la resta d’usuaris, béns o entorn. Queden exemptes
d’aquesta prohibició aquelles activitats de caràcter esportiu o lúdic organitzades o
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autoritzades per l’ajuntament, sens perjudici de la necessitat d’autorització per part d’altres
administratius quan sigui preceptiu.
7. Faltar el respecte, menyspreu o qualsevol altre conducta contra un agent de l’autoritat,
quan aquesta conducta no sigui constitutiva d’infracció penal.
Article 10. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l'article 9 seran constitutives d’una infracció lleu
i es sancionarà amb multa de 100 euros, llevat de l’art. 9.1.d) que és greu amb multa de
300 € i l’art. 9.6.a) que és molt greu amb multa de 400 €
CAPÍTOL II. CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, ESTUPEFAENTS I DROGUES A LA VIA
PÚBLICA O ESPAIS PÚBLICS
Art. 11. Fonaments de la regulació.
La regulació que es conté en aquest capítol fonamenta la protecció de la salut pública i la
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i
tranquil·litat de veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat,
l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d’altres
béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets dels
consumidors o consumidores
i usuaris o usuàries.
Art. 12. Normes de conducta
1. Consum begudes alcohòliques:
a) Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus en
espais públics, als carrers, places, pàrkings, platges, interiors de vehicles estacionats en
aquests llocs i similars.
b) Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit a l’apartat 1
d’aquest article, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes,
s’entendrà que es produeix l’esmentada alteració quan concorri alguna de les circumstàncies
següents:
1-Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de forma
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració d’aquests.
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2-Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de l’entorn o es
provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits acústics o es vulnerin les normes
sobre contaminació acústica i mediambiental.
3-Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris
dels espais públics, o quan es vulnerin les normatives sobre gestió de residus municipals i
neteja viària, o es produeixin actes de vandalisme en el mobiliari urbà.
4-Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència
d’infants i adolescents.
2. Serà responsabilitat dels establiments d’oci i/o locals en els quals s’expedeixin begudes
alcohòliques garantir que els clients no surtin amb gots i ampolles al carrer.
3. Es prohibeix l’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines expenedores, quan
aquestes tinguin accés a la via pública.
4. Així mateix queda prohibida la incitació al consum de begudes alcohòliques per qualsevol
mitjà o reclam publicitari tant a les vies públiques com als establiments d’oci nocturn i/o
locals comercials.
5. Com a mesura cautelar la Policia Local retirarà i intervindrà cautelarment les begudes, els
envasos o altres elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans
emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes podran ser destruïdes immediatament per
raons higiènic sanitàries.
6. És prohibit el consum i/o tenència de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques
declarades il·legals per la legislació vigents, tot i que constitueixi una infracció penal, a les
vies, espais o equipaments
públics.
7. Així mateix també resta prohibit l’abandonament al carrer o espais públics, d’estris o
instruments utilitzats per al consum de les substàncies descrites en el paràgraf anterior.
8. En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa i/o drogoaddicció, que afecti a la
pacífica convivència.
9. No està permès vendre begudes alcohòliques fora de l’horari que estableixi la normativa
vigent al respecte.
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10. S’exceptua aquesta prohibició en els espais expressament autoritzats per aquesta
finalitat, com terrasses i vetlladors, o en espais destinats a la celebració de festes populars,
fires o similars.
Art. 13. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article 12.1.a) serà constitutiva d’infracció lleu i
es sancionarà amb una multa de 100 euros, la resta seran infraccions greus i es sancionaran
amb multa de 300 €, tret que els fets siguin constitutius d’una infracció més greu.
CAPÍTOL III. DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN
Art. 14. Fonaments de regulació.
La regulació que es conté es aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge
urbà, que es indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja,
polidesa i ornat.
Tots els ciutadans de Salou i els visitants, tenen el deure de col·laborar en evitar que la
ciutat s’embruti o es deteriori i ajudar a prevenir-ho.
Art. 15. Normes de conducta.
No es podran realitzar a la via pública i espais públics, les conductes i actes següents:
1. Fer necessitats fisiològiques com ara defecar o orinar, en espais diferents als habilitats a
tal efecte.
2. Tirar, llençar o embrutar la via amb residus o qualsevol objecte que l’embruti.
Quan els objectes tirats a la via pública siguin susceptibles d’ocasionar un greu dany la
infracció es qualificarà com a molt greu.
3. Abocar aigües residuals, aigües de les piscines i altres substancies perilloses o no a la via
pública.
4. Espolsar catifes, peces de roba o altres objectes d’índole personal des dels balcons,
finestres o plantes baixes de les vivendes, en la part que doni a la via pública.
Per al cas de patis interiors, s’haurà d’estar a les normes que estableixin a tal efecte les
comunitats de propietaris
5. Regar plantes i torretes dels balcons quan l’aigua caigui a la via pública i pugui ocasionar
molèsties als vianants.
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6. Estendre i secar roba sobrepassant la línea de façana o que sigui visible des de la via
pública, així com penjar i/o col·locar qualsevol altres objecte que sigui contrari a l’estètica de
la via pública i de l’entorn o que sobresurti de les façanes de les cases o de les portes de les
botigues, llevat d’autorització municipal.
7. Causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les plantacions, el jardins o conreus, així com
extreure plantes o flors dels jardins públics, xafar gespa o qualsevol altre conducta que
pugui perjudicar el medi ambient.
8. Banyar-se o rentar-se a les fonts públiques no autoritzades. Fer servir sabó o altres
productes de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts públiques.
9. Rentar animals a les fonts públiques i demés espais públics.
10. En relació al tractament de residus i escombraries, resta prohibit:
a)Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres habilitats
a tal efectes segons estableix la normativa reguladora.
b)Transferir als contenidors del servei municipal de recollida de residus qualsevol tipus de
materials o deixalles de construcció. Sempre s'haurà d'acreditar que la gestió d'aquests tipus
de residus s'ajusta a la normativa vigent. Serà preceptiva la utilització de contenidors
homologats per a obres quan els materials d'extracció o arreplec excedeixin del volum d'1
metre cúbic i sotmesa a tramitació del corresponent permís d'ocupació de la via pública.
c)Utilitzar per part dels establiments comercials els contenidors de recollida selectiva de
paper i cartró del carrer i/o no deixar el cartró ben plegat, apilat, enfardat, relligat o amb
cinta adhesiva davant o dins de l’establiment comercial.
11. Moure o desplaçar elements, béns mobles o de serveis del seu lloc original. En especial,
senyals circumstancials, contenidors, abalisaments, tanques, cons... Així com el seu
deslluïment mitjançant pintades, enganxines o qualsevol altre medi.
12. Fer graffitis, pintades, col·locació de pancartes, cartells o fulletons, així com altres
conductes d’embrutiment del patrimoni públic i/o embrutiment, mala conservació o
abandonament del patrimoni privat que provoquin una degradació visual de l’entorn, en
especial caldrà mantenir en bon estat les instal·lacions i tendals.
13. Com a protecció de l’entorn urbà:
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a)Resta prohibit en el conjunt del terme municipal de Salou els actes i aprofitaments de
reclams o mercaderies en façana, en la part exterior o “penjats” als interiors dels tancaments
i/o tendals dels establiments comercials i de serveis.
b)Així mateix a les zones on es tingui autoritzat un tancament de vidre haurà de ser
transparent de tal manera que no hi hagi afectació vers la via pública amb elements opacs o
apilotonats.
c)Als establiments comercials cap producte alimentari o perible es pot deixar al terra encara
que estiguin envasats. La mercaderia s’ha de protegir del sol, pluja i vent.
14. En quan a l’acumulació d’elements:
a)No es podrà col·locar i/o emmagatzemar als balcons, terrasses, accessos als establiments
comercials o similars amb afectació a la via pública, estris o objectes, brutícia i/o qualsevol
altre objecte que degradi a l’entorn o sigui perjudicial per la salut de les persones o pugui
esdevindre perillós.
b)Per tal de garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, els establiments
comercials han de deixar l’espai entre passadissos que marqui la normativa reguladora al
respecte.
c)Els propietaris d’edificis, finques, habitatges i establiments comercials tindran l’obligació de
mantenir netes les façanes, les entrades d’accés a les escales i en general totes les zones
dels immobles que siguin visibles des de la via pública. Cal recollir la brutícia d’escombrat
sense desplaçar-la a la calçada.
15. Animals:
1.Animals potencialment perillosos
a) Ometre el deure d’inscriure l’animal al Registre Municipal específic.
b)Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
c)Tenir o conduir un gos potencialment perillós sense llicència
d)Qualsevol altre acció o omissió contrària a la normativa en matèria de gossos
potencialment perillosos.
2. Animals de companyia
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a) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals.
b) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans,
amb dejeccions fecals, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixarlos miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.
c) Circulació de gossos i altres animals per les platges durant la temporada de bany.
d) Alimentar els animals a la via pública, als espais públics i/o a les portalades, finestres,
terrasses i balcons sense autorització municipal.
e) Portar gossos, gats o fures sense corretja o cadena i collar per la via pública.
f) Des de les 22 h fins les 8 h resta prohibit deixar en patis, terrasses i balcons, animals que,
amb els seus sorolls, crits o cants pertorbin el descans dels veïns.
Art. 16. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l’art. 15 seran constitutives d'una infracció lleu, i
es sancionarà. amb multa de 100 euros a excepció que els fets siguin constitutius d'una
infracció
més greu
2. Constitueix infracció greu, que es sancionarà amb multa de 300 euros, les conductes
descrites a l'article 15.3, 15.12, 15.13, 15.14 i 15.15.1
3. Serà constitutiva d’infracció molt greu l’article 15.2 fine que es sancionarà amb multa de
400 euros.
CAPÍTOL IV. USOS I CONDUCTES DE LA VIA PÚBLICA
Art. 17. Fonaments de regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional i
ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més si es cau, de la salvaguarda de la
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Així com la protecció de les
propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets
de consumidors i usuaris.
Art. 18. Normes de conducta.
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Es prohibeixen el següents usos i/o conductes a la via pública i espais públics:
1. La venda ambulant, activitats i/o serveis sense la corresponent llicència així com qualsevol
acte de col·laboració
2. La compra o adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes procedents
de la venda ambulant no autoritzada.
3. Publicitat a la via pública.
a) La publicitat estàtica i/o dinàmica a la via pública sense haver presentat comunicació
prèvia o bé infringit les condicions que estableix la normativa.
b) Embrutiment de la via pública mitjançant material publicitari.
El responsable de les infraccions d’aquest article 18.3 a) i b) serà el titular de l’establiment
que consti al material publicitari.
4. La mendicitat o qualsevol altre forma de demanar almoina, mitjançant conductes o
actituds coactives o assetjaments que obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada el
lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Sens perjudici del que disposa
l’art. 232 del CP, queda totalment prohibida la mendicitat en les vies i espais públics exercida
per menors o aquella que es realitzi directa o indirectament amb menors i persones
discapacitades.
En tot cas, l’Ajuntament promourà la resolució d’aquestes situacions, mitjançant els seus
serveis socials.
5. Utilitzar bancs, gronxadors i altres elements de mobiliari municipal per usos diferents al
qual estan destinats.
6. Es prohibeix la prostitució a la via pública o espais públics. En aquest cas, se sancionarà
tant l’oferiment com la demanda de serveis sexuals, així com la col·laboració o qualsevol
acte que la promogui o afavoreixi. Igualment resta prohibit mantenir relacions sexuals i
realitzar actes obscens a l’espai públic.
7. Romandre a les vies públiques, edificis municipals, transports públics i/o platges sense
observar unes condicions mínimes de neteja, higiene o vestimenta adequada.
8. No es podran estacionar i/o lligar objectes o vehicles a elements o mobiliari urbà que no
siguin destinats a tal efecte.
9. Fer una utilització indeguda dels espais o elements de qualsevol edifici públic o privat,
incloent els establiments destinats a un ús turístic, que posin o puguin posar en perill la
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seguretat pròpia o la de terceres persones. S’inclou dins d’aquestes conductes, entre d’altres,
la pràctica coneguda com a “balconing” i d’altres similars.
10. Acampar en els espais objecte d’aplicació d’aquesta ordenança, acció que inclou la
instal·lació estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets.
11. Dormir de dia o de nit en els vehicles i espais citats en l’apartat anterior.
12. Estacionar i/o circular amb vehicles de qualsevol tipus a les platges, no destinats a
prestar serveis de caràcter públic, sense autorització prèvia.
13. No tenir exposat, els establiments, de cartell informatiu sobre l’horari comercial així com
qualsevol altre cartell o rètol que estableixi la normativa vigent al respecte.
14. Incomplir l’obligació, els establiments comercials, d’exhibir els preus de les mercaderies
que es trobin exposats al públic.
15. Ocupar la via pública sense la corresponent llicència o infringint el que estableix la
mateixa.
16. L’incompliment de les ordres derivades d’una resolució administrativa municipal expressa
es considerarà infracció molt greu. Sens perjudici d’altres mesures accessòries derivades de
les resolucions administratives inicials o l’inici de noves mesures o resolucions
administratives.
17. Ocupar o excedir l’ocupació a la zona de platja, sense autorització expressa de
l’Ajuntament, un espai diferent a l’assignat o de forma desajustada a l’establerta.
La Policia Local retirarà i intervindrà cautelarment el gènere o elements objecte de les
prohibicions i els materials o els mitjans emprats. Seran a càrrec de l’infractor culpable les
despeses que aquestes mesures hagin comportat en aquells casos que correspongui.
Art. 19. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites a l'article 18.3, 18.4, 18.5, 18.7, i 18.8 seran
constitutives d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 100 euros. La resta de
conductes seran considerades greus amb una multa de 300 euros
2. En el supòsit de l’art. 18.3 la responsabilitat recaurà sobre el titular de l’establiment.

 1924
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²141P1R5D1H354A5G0H27<»
²141P1R5D1H354A5G0H27<»
141P1R5D1H354A5G0H27

Codi de document

141P1R5D1H354A5G0H27

SEC12I05Z

Núm. d’expedient

9373/2017

28-02-18

Art. 20. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors d'edat i
de l'absentisme escolar
1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen,
totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin
afectar els menors atendran principalment l' interès superior d'aquests.
Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser
escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a que les seves opinions siguin tingudes
en compte.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat protegir els drets de l'
infant o adolescent, el seu desenvolupament 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.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que
depenguin d'ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, els
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva
part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica obligatòria
(educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys
fins a la de setze.
6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d'edat transitin o
romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local
sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els motius pels
quals no és al centre d'ensenyament, i el conduirà al seu domicili -en els casos
d'escolarització-, o al centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels
seus pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores i de l'autoritat educativa
competent i dels educadors designats a l'efecte, que el menor ha estat trobat fora del centre
educatiu en horari escolar.
7. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es puguin acudir
a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o tutors i tutores
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o guardadors i guardadores seran responsables de la permanència dels menors a la via
pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius.
En aquests casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o tutors i tutores o
guardadors i guardadores incorreran en una infracció greu, i podran ser sancionats amb
multa de 300 euros. Tindrà la consideració d'infracció molt greu la reincidència o reiteració
en aquesta conducta i podran ser sancionats amb multa de 400 euros.
8. Tant els adolescents en situació de desescolarització o d'absentisme, com els seus pares i
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, podran ser obligats a seguir uns
programes de reeducació adients, supervisats pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
TÍTOL III - DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES
D'APLICACIÓ
Article 21. Elements probatoris dels agents de l'autoritat
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els
fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa
aplicable a l'efecte,sens perjudici d'altres proves que puguin aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin
d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui
en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets
recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable.
En tot cas, la utilització de videocàmares requerirà, si s'escau, les autoritzacions previstes en
la legislació aplicable, així com el seu d'acord ús amb el principi de proporcionalitat.
Article 22. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguin no
residents al terme municipal.
Les persones infractores no residents al terme municipal de Salou que reconeguin la seva
responsabilitat podran fer efectives immediatament, les sancions de multa per l' import
mínim que estigués establert en aquesta Ordenança.
Article 23. Graduació de les sancions i imports mínims
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació del
principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació
següents:
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a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) La naturalesa i el valor econòmic dels béns o productes oferts al comerç ambulant no
autoritzat, regulat al capítol sisè del Títol II.
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció
d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona
responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan
instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les
normes infringides.
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries,
siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també,
tenint en compte principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs
anteriors.
Article 24. Responsabilitat de les infraccions
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a
individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de
participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció la
responsabilitat serà solidària.
Article 25. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi
relació de causa a efecte, s'imposarà només sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que refereix l'apartat anterior, als
responsables de dues o més infraccions imposaran les sancions corresponents a cadascuna
de les infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En
aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o
severitat la conducta de la que es tracti.
Article 26. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata
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1. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament
de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l' import de la sanció que
aparegui butlletí de denúncia o en la notificació realitzada per l'instructor de l'expedient,
sempre que aquest pagament s'efectuï dins els 30 dies naturals següents a la data d'aquesta
notificació.
2. El pagament de l' import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment,
sens perjudici de presentar els recursos procedents.
Article 27. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents
necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la
resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se en cas d'arxiu provisional de les
diligències o bé quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins
aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial
vincularan l'autoritat competent per
imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia
diversitat de fonament.
Article 28. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora general.
No obstant, el termini de caducitat per als procediments abreujats serà de 6 mesos.
Article 29. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l' incompliment d'aquesta Ordenança
no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats,
llevat que aquesta es substitueixi per treballs en benefici de la comunitat, d'acord amb
l'article 27.
2. Als efectes de l' establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració municipal
tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi.
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Article 30. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la
comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa
general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la
gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb
anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals que
contradiguin la present Ordenança.
ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i sempre que s'hagi donat compte de la mateixa a l'administració de l'Estat i a la de
Generalitat i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.”
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