
 

 

 
ORDENANÇA REGULADORA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA I ELS ESPAIS PÚBLICS DE MONT-
ROIG DEL CAMP 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
L’Objectiu d’aquesta ordenança és establir les normes fonamentals relatives a la convivència  per tal 
de preservar i fer bon ús de l’espai públic, del mobiliari i les instal·lacions  del municipi de Mont-roig i 
altres aspectes importants com la regulació d’alguns serveis públics, per tal que hi pugui gaudir tota 
la ciutadania, mitjançant la promoció d’una convivència cívica regida principalment pels principis de 
respecte mutu i tolerància. 
 
Aquesta ordenança, pretén ser una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies 
que poden afectar o alterar la convivència, i intenta ser una resposta democràtica i equilibrada, 
basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els 
espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però d’altra banda, també, en la necessitat que 
tothom assumeixi determinats deures  i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als 
altres. 
 
El fonament jurídic de la potestat normativa local es troba, en primer lloc, a la Constitució de 1978, 
des de la perspectiva de la garantia municipal, art. 140; a l’Estatut de 2006 a l’art. 87.3; a l’art. 8.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; als articles 4.1 i 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, que recull també 
expressament, un títol competencial, en virtut del qual s’estableix la possibilitat que els ajuntaments, 
per a l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència d’interès social i de l’ús dels seus 
serveis, equipaments infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de la normativa 
sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i fer ús de la potestat sancionadora. 
 
TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I.- Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació 
 
Article 1 
 
1. Aquesta ordenança té per objecte preservar l’espai públic, com a lloc de convivència, que 
comprèn: 
 
a) Les avingudes, els carrers, les places, els parcs, els jardins, els ponts i les fonts, mobiliari urbà, així 
com els camins públics reconeguts, situats als terme municipal de Mont-roig. 
b) Els passatges interiors d’accés o ús col·lectiu. 
c) Els vehicles destinats a transport públic i els espais oberts del terme municipal subjectes a servitud 
de pas de persones o vehicles . 
d) Els complexos esportius, culturals i els altres edificis de titularitat municipal, tot tipus 
d'equipaments i empreses o entitats municipals amb independència del seu model de gestió. 
 
2. La consideració d’un espai com a públic no impedirà que, atenent a circumstàncies relatives a 
l’ordenació dels seu ús, particularment pel que fa a la seguretat o a la higiene, s’hi puguin establir 
normes que limitin el seu accés. 
 
Article 2. 
 



L’espai públic del municipi de Mont-roig, és aquell en el qual els ciutadans i les ciutadanes tenen el 
dret a desenvolupar en llibertat les seves activitats d’oci, de circulació, de trobada i d’esbarjo, amb ple 
respecte a la dignitat i als drets dels altres, que es manifesten mitjançant la pluralitat d’expressions 
culturals, polítiques, lingüístiques i religioses existents al municipi. 
 
Article 3. 
 
Els drets i deures descrits en aquesta ordenança s’atribueixen i obliguen: 
a) Als ciutadans i ciutadanes de Mont-roig  
b) A totes aquelles persones que per qualsevol raó es trobin en el seu terme municipal mentre hi 
romanguin. 
c) A tots els poders públics municipals i a les persones que actuïn en el seu nom. 
d) A totes aquelles persones jurídiques que hi duguin a terme qualsevol activitat dins del terme 
municipal. 
 
TÍTOL II.- COMPORTAMENT A LA VÍA PÚBLICA I ÚS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS I DEL 
MOBILIARI URBÀ 
 
Capítol I.- Consideracions generals 
 
Article 4 . 
 
Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús de la via pública, espai públic, 
instal·lacions i mobiliari urbà, definit a l’article 1 d’aquesta ordenança, als seus elements estructurals i 
al mobiliari urbà. 
 
Article 5. 
 
Es considera element estructural de la via pública, aquell que forma part del seu contingut, o que en 
regula la mobilitat. A títol enunciatiu, cal considerar els següents: 
a) Fanals. 
b) Semàfors. 
c) Senyalització de tot tipus a la via pública. 
d) Elements de protecció o delimitació de l’espai: pilons, tanques i altres. 
 
Article 6. 
 
Es considera mobiliari urbà, aquells elements de titularitat municipal o d’ús públic que serveixen 
d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives. A títol enunciatiu, cal considerar els 
següents: 
a) Papereres. 
b) Fonts públiques. 
c) Jocs infantils. 
d) Jardineres. 
e) Bancs. 
f) Marquesines i pals de parada de transport urbà. 
g) Suports publicitaris. 
h) Contenidors. 
i) Monuments i escultures. 
j) Pals de banderes i ensenyes 
 
Capítol II.- Degradació visual de l’entorn urbà 
 



 

 

Article 7. 
 
1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb 
qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o a l’exterior d’equipaments, infraestructures 
o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos el transport públic, els equipaments, 
el mobiliari urbà, els arbres, els jardins i les vies públiques en general. Queden exclosos els que es 
realitzin amb autorització del  propietari o amb autorització municipal. 
 
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que sigui visible a la via pública es procurarà que 
no afecti les mínimes normes de degradació visual. 
 
3. Els organitzadors o organitzadores de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o 
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, 
conductes que generin degradació visual de l’espai utilitzat. Si amb motiu de qualsevol d’aquests 
actes, es produeixen les conductes descrites en l’apartat primer d’aquest article, els seus 
organitzadors o organitzadores ho hauran de comunicar immediatament als agents o les agents de 
l’autoritat. 
 
4. La realització de les conductes descrites en aquest article, tindran la consideració d'infracció lleu, o 
si s’escau greu, si es donen els requisits establerts en l’article 115. 
 
Article 8 . 
 
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra 
forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament 
habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en 
edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element del paisatge al mobiliari urbà o 
natural (fanals, arbres, parades d’autobús, etc.), sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
2. Els cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers i altres formes de publicitat, hauran de 
respectar en tot cas el contingut de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
3. No obstant i de forma específica pel que fa a les pancartes, banderoles, i tòtems a la via pública 
s’estableix, que només s’admetrà la seva col·locació, quan vagin adreçats a difondre publicitat relativa 
a esdeveniments d’interès públic promoguts per l’administració i entitats sense ànim de lucre, 
garantint la solidesa necessària per evitar la caiguda o que topin amb els vehicles, i no ocultarà 
elements de senyalització del trànsit, arquitectònics o d’interès significatius. I en tot cas, es requerirà 
autorització municipal. 
 
4. En tot cas la col·locació d'expositors a la via pública amb la finalitat comercial, requerirà autorització 
municipal. 
 
5. Les persones titulars de l’autorització, o els o les anunciants que no en tinguin, seran responsables 
de la retirada dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb les 
indicacions que donin els serveis municipals. 
 
6. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes, objectes 
similars i qualsevol tipus de residu sòlid fora dels espais destinats a aquesta finalitat. 
 
7. Els petits expositors de publicitat de productes del propi local, com per exemple menús o llistats 
de preus, podran col.locar-se a la via pública. 
  



8. Els fets descrits en aquest l’article seran constitutius d'infracció lleu o si s’escau greu, si es donen els 
requisits de l’article 115 d’aquesta ordenança. 
 
Article 9. 
 
La utilització dels elements estructurals per servir de suport a propaganda electoral o cívica només 
podrà realitzar-se prèvia autorització de l'Ajuntament o per la Junta Electoral competent en la 
distribució d'aquests elements de conformitat amb la legislació electoral.En tot cas, aquests seran els 
reponsables també de la seva retirada. 
 
Capítol III.- Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai públic 
 
Article 10. 
 
1. Són prohibits els actes vandàlics, agressius o negligents en l’ús del mobiliari urbà, infraestructures i 
altres equipaments que generin situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les 
persones o els béns. 
 
2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les seves 
instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat 
ciutadana previstes a l’apartat 1 anterior. 
 
3. L'incompliment d’aquestes normes, serà considerat infracció lleu ,o si s’escau, greu o molt greu, si 
es donen els requisits de l’article  115. 
 
Capítol IV.- Ús inadequat de l’espai públic 
 
Article 11. 
 
1. Es prohibeix la pràctica de competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els drets 
legítims al descans i la seguretat del veïnat o d’altres usuaris o usuàries de l’espai públic sense 
autorització municipal. 
 
2. És especialment prohibida, la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin 
posar en perill la integritat física de les persones en l’espai públic, així com la integritat dels béns, 
serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
 
3. Sens perjudici de les infraccions previstes a la normativa de circulació, no és permesa la pràctica 
d’acrobàcies i jocs d’habilitats amb bicicletes, patins o monopatins sense autorització municipal, en la 
via pública, sempre que puguin posar en perill la integritat física de les persones , així com la 
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. Així mateix, queda prohibida per 
a les acrobàcies amb patins i monopatins la utilització d’escales per a vianants, elements per a 
l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del 
mobiliari urbà. 
 
4. L'incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada d'infracció lleu o si 
s’escau greu, si es donen els requisits de l’article 115 d’aquesta ordenança. 
 
Article 12. 
 
1. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat, representin actituds 
coactives o d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit de les 
persones pels espais públics. 



 

 

 
2. Sens perjudici del que es preveu al Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat exercida 
per menors o, aquella que es realitzi, directa o indirectament, amb menors o persones amb 
discapacitats. En el concepte de mendicitat pública es comprèn: 
 
a) La petició expressa d’almoina a la via pública. 
b) L’exercici d’activitats pseudomercantils o pseudolaborals al carrer (venda de mocadors de paper, 
neteja de parabrises, etc.)  
 
3. Cas que els agents de la Policia Local es trobin amb persones que practiquin la mendicitat, si ho 
estimessin convenient i fos possible, les conduiran a l’establiment o servei municipal adient, amb la 
finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti. 
 
4. L'incompliment d'aquest article, serà considerat d'infracció lleu, en el cas que s’exerceixi la 
mendicitat amb menors o discapacitats serà considerat infracció greu o molt greu. 
 
Article 13. 
 
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres anàlogues, en 
qualsevol dels espais definits a l’article 1 d’aquesta ordenança així com en tot el mobiliari urbà, llevat 
de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquelles 
necessitats. 
 
2. L'incompliment de les normes previstes serà considerada d'infracció lleu o si s’escau greu, si es 
donen els requisits de l’article 115 d’aquesta ordenança 
 
Article 14. 
 
1. Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques: 
a) A menors de 18 anys, d’acord amb la normativa en la matèria. 
b) A la via i als espais públics, si ocasiona molèsties, especialment en els parcs i jardins, llevat 
d’expressa autorització municipal en llocs, dates i festes assenyalades. 
c) Als centres educatius, locals i centres per a infants i joves, inclosos els d’atenció social i altres 
establiments similars, ja siguin públics o privats, tret d’autorització per llei o mitjançant llicència. 
 
2. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà de respectar la 
normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de 
substàncies que puguin generar dependència. 
 
3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir les normes relatives a 
la venda, segons la persona destinatària o compradora i el tipus de beguda, en particular als o les 
menors d’edat. 
 
4. L'incompliment d'aquest article, serà considerat, pel que fa al consum, com a infracció lleu, i a la 
venda i distribució, infracció greu. 
 
Article 15. 
 
1. És prohibida la venda ambulant a l’espai públic de qualsevol tipus, llevat de les autoritzacions 
municipals específiques. En tot cas, l’autorització haurà de ser perfectament visible. 
 



2. Resta prohibit col·laborar a l’espai públic amb els venedors o venedores ambulants no autoritzats, 
mitjançant accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels o de les agents 
de l'autoritat. 
 
3. Les conductes prohibides descrites són constitutives d’infracció lleu, la venda i distribució de 
begudes alcohòliques es regula d'acord amb l'article 14 d'aquesta ordenança. 
 
Article 16. 
 
1. Es prohibeix la realització d’activitats i prestació de serveis comercials i la col·locació d'expositors 
publicitaris sense autorització municipal a la via pública. 
 
2. L’ incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu. 
 
TÍTOL III.-  OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
Capítol I.- Obres, contenidors i mudances 
 
Article 17. 
 
1. La realització de qualsevol obra que pugui afectar els espais públics requerirà una autorització 
municipal on s’establiran les condicions a què estaran subjectes els sol·licitants. Entre aquestes pot 
exigir-se la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil. 
 
2. Per tal d’evitar la brutícia i per raons de seguretat, aquells que realitzin obres han de protegir 
mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant dels enderrocs, les terres i la resta de 
materials sobrants de l’obra, de manera que se n’impedeixi l’escampada i l’abocament fora de la zona 
delimitada i afectada per les obres. 
 
3 . Per ocupar la via pública mitjançant contenidors i elements auxiliars de les obres, els responsables 
hauran de sol·licitar la corresponent autorització administrativa d’ocupació de la via pública. 
 
4. En tot cas, resta prohibit l’ús de la via pública com espai d’emmagatzematge de material. En el cas 
que fos imprescindible l’ocupació parcial de la via pública s’hauria d’obtenir autorització municipal. 
 
5. Quan les obres ocupin la calçada de manera que afectin el pas normal de vehicles, serà necessària 
l’autorització municipal que determinarà la forma i el termini de realització dels treballs, per tal 
d’evitar incidències. 
 
6. En tot cas es respectaran els arbres i altres elements de jardineria. 
 
7. Les obres i especialment les rases, les canalitzacions i connexions han de restar protegides i 
tancades en tot el seu perímetre, amb unes condicions que evitin qualsevol perill per a la seguretat. 
 
8. Per ocupar la via pública amb motiu de mudances i d'instal·lacions de grues per realitzar-les, serà 
preceptiu obtenir l’autorització municipal. 
 
9. L’Ajuntament podrà exigir la prestació d’una fiança per a fer front als possibles danys derivats de 
l’ocupació de la via pública. 
 
10. En tot cas, l'ajuntament podrà obligar les empreses subministradores de serveis a tallar-los, en cas 
que sigui necessari. 
 



 

 

11. La sol·licitud d’ocupació s’haurà de realitzar amb una antelació mínima de 72 hores. Es podrà 
admetre un termini més curt en casos excepcionals, quan així es permeti per part de la Policia Local o 
els Serveis Tècnics Municipals. El règim d’autorització municipal podrà ser substituït pel règim de 
comunicació, en alguns o en tots els casos, d’acord al règim que instauri l’Ajuntament. 
 
12. Tallar o interrompre el pas de vehicles per dur a terme aquestes ocupacions de la via pública 
requerirà autorització municipal o comunicació d’acord amb el procediment instaurat. 
 
13.Qualsevol desperfecte ocasionat a la via pública com a conseqüència de l’ocupació haurà de ser 
immediatament subsanat en finalitzar aquesta ocupació. 
 
14. L’ incompliment de les obligacions descrites en aquest article serà considerat infracció lleu a 
excepció dels apartats 5, 7, 9, 12 i 13 que seran considerats greus. 
 
Capítol II- Guals càrrega i descàrrega. 
 
Article 18 
 
1. Gual d'accés de vehicles és tota modificació de l'estructura de la vorada i de la vorera,dins l'àmbit 
de la via pública que faciliti l'accés de vehicles a les finques. L'accés dels vehicles constitueix un ús 
comú especial de béns de domini públic i està sotmès a llicència municipal. 
 
2. El local o recinte ha de reunir les condicions següents: 
a) Que necessiti entrada i sortida de vehicles. 
b) Que disposi, si escau, del corresponent permís d'activitat o obertura o, si no n'hi ha, que se'n 
justifiqui la tramitació. 
c) Que justifiqui que en el seu interior ni ha superfície destinada a l'aparcament, càrrega o descàrrega. 
 
3. Si escau, les característiques de forma i materials utilitzables en la construcció dels guals es fixen en 
el permís d'obres o en el projecte d’urbanització corresponent. 
 
4. El titular de llicència de gual pot ser una persona física, jurídica o bé comunitats de propietaris, que 
tinguin la titularitat per a l'ús del local, i s'està obligat a: 
a) Conservar i mantenir el paviment de la voravia i la senyalització. 
b) No realitzar canvis en les característiques físiques o d'utilització del gual i del local sense 
autorització municipal prèvia. 
c) Pagar els preus públics i tributs derivats d’aquesta llicència i establerts en les ordenances fiscals. 
 
5. La construcció del gual no pot comportar la modificació de la situació d'elements de l'arbrat públic 
i/o mobiliari urbà. En cas contrari, les possibles modificacions es realitzaran de conformitat amb la 
proposta que en el seu informe elaborin els serveis tècnics municipals. És obligació i responsabilitat 
del titular de la llicència mantenir i conservar tots els elements constructius que comporti el gual. 
 
6.- És obligatori senyalitzar l'accés visible des de la calçada amb la col·locació d'un senyal normalitzat 
que subministra l'Ajuntament. 
 
7.  L’ incompliment de les obligacions descrites en aquest article serà considerat infracció lleu 
 
Article 19. 
 
1. Les llicències per a zones de càrrega i descàrrega s'atorguen en funció de les ja existents a la zona 
o polígon on s'efectuï o es pretengui dur a terme l'aprofitament especial de la via pública i, així 
mateix, el parc mòbil del sector, desprès de l'informe previ de la policia local sobre la viabilitat de la 



sol·licitud. La llicència es concedeix després de la concurrència prèvia dels condicionants esmentats, 
en aquells carrers, places o llocs en general que no estiguin en zona de vianants o similar, és a dir, on 
estigui permesa la circulació de vehicles i es pugui aparcar a la via pública. 
 
2. És obligatòria la senyalització de la zona de càrrega i descàrrega des de la calçada amb la 
col·locació del senyal normalitzat que subministra l'Ajuntament. 
 
3. L’ incompliment de les obligacions descrites en aquest article serà considerat infracció lleu. 
 
Capítol III.- L'Ocupació en esdeveniments especials 
 
Article 20. 
 
1. Els espectacles i activitats que impliquin un ús especial o privatiu que es desenvolupi a la via 
pública o als espais públics resten subjectes a autorització municipal expressa, sol·licitada amb un 
antelació mínima de 72 hores i serà requisit imprescindible que compleixin la normativa legal que els 
hi sigui d’aplicació. 
 
2. L’ incompliment d'aquest article, serà considerat infracció lleu, o si s’escau, greu, si es donen els 
requisits de l’article 115 d’aquesta ordenança 
 
Article 21. 
 
1. La realització de revetlles, festes, circs, balls i altres celebracions populars, així com els actes 
culturals, esportius o recreatius, es troba subjecta a autorització municipal, que determinarà, si 
s'escau, les condicions i l'itinerari en què s'han d'efectuar. L'Ajuntament, podrà imposar condicions 
per la seva celebració en relació amb la possible generació de sorolls i la preservació de la via pública, 
així com per motius de seguretat i salubritat. 
 
2. Es podrà limitar l'horari d'aquestes celebracions acomodant-se, en la mesura del possible, als usos i 
costums del municipi. 
 
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest article sense autorització corresponent o 
incomplint les condicions que s’hi fixen, serà considerada infracció greu i en comportarà la suspensió 
immediata. 
 
Capítol IV.- Organització i autorització d’actes públics 
 
Article 22. 
 
1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics, han de garantir la seguretat a les persones i 
als béns, ja siguin públics o privats. L’autoritat municipal fixarà les condicions de seguretat que s’han 
d’acomplir en cada esdeveniment concret. 
 
2. L’Ajuntament podrà, si ho creu necessari, requerir al promotor o promotora el dipòsit d’una fiança 
per respondre dels possibles danys ocasionats als béns i instal·lacions públiques. 
 
3. El promotor o promotora haurà d’acreditar que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil per a 
respondre dels possibles danys . 
 
4. L’Ajuntament regularà el procediment de dipòsit i retorn, si s’escau de la fiança. 
 
5. L’ incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció greu 



 

 

 
 
Capítol V- Col·locació de taules, cadires, para-sols, frigorífics i altres elements (tendals,quioscos, 
marquesines) 
 
Article 23. 
 
1. La col·locació a la via pública de taules, cadires, para-sols i frigorífics amb finalitat lucrativa, es 
poden autoritzar en els casos següents : 
 
a) Quan la col·locació és en voreres, calçades i/o carrers de vianants. En aquest cas, s'ha de deixar un 
pas lliure a la vorera per a vianants i per a la fluïdesa del trànsit de vianants. I en tot cas s'han de 
complir els següents requisits: 
 
1r. L’amplada màxima de la franja que han d’ocupar les taules, les cadires i els para-sols no pot 
superar, en cap cas, la meitat de l’amplada de la vorera, només si la vorera té una amplitud superior 
als 2’50 metres. 
 
2n. La longitud màxima de la franja ocupada per taules, cadires i para-sols ha de ser la de la façana 
del local sol·licitant. No obstant això, es pot concedir, amb caràcter excepcional, una longitud 
superior quan l’Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats a les àrees confrontades i el veïnat 
afectat hi estigui d’acord. 
 
3r. En els carrers de vianants ha d’imperar el caràcter de lloc de trobada pública. Per aquesta raó, no 
s’ha d’autoritzar la instal·lació de taules, cadires i para-sols, excepte quan l’amplada del carrer sigui 
superior a cinc metres i que l’amplada de la franja no superi, en cap cas, la tercera part de l’amplada 
del carrer, tret del tractament singular que es doni al casc antic del municipi. 
 
b) Quan la col·locació de les taules, les cadires i els para-sols sigui en places o llocs de reunió i/o 
d'estada . En aquest cas, l’autorització estarà supeditada al respecte a les zones enjardinades i a les 
zones de joc i descans existents, i s’ha de permetre a més, la fluïdesa del trànsit de vianants. 
 
2. Les llicències per a la instal·lació de taules, cadires i para-sols a la via pública podran tenir una 
durada mensual, semestral o anual. També es podran admetre sol·licituds d’autoritzacions per 
períodes de temps més curts o ampliacions en casos ja autoritzats, quan l’Ajuntament apreciï 
motivació suficient. Les llicències atorgades anualment es consideraran prorrogades pel mateix 
període, si no hi ha canvis substancials en les condicions amb les quals es va atorgar la llicència, i a 
més es realitza l’autoliquidació de la taxa corresponent. 
 
3. En tot cas, el o la titular de l’autorització haurà de tenir cura de la neteja de l’espai ocupat. 
 
4. En cap cas podrà utilitzar-se la via pública com a lloc d’emmagatzematge de taules, cadires i para-
sols, des de les 8,00 h fins a les 24,00 h. 
 
5. En tot cas, l’horari per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires i para-sols amb 
finalitat lucrativa, s’ha d’establir mitjançant un decret de l’Alcaldia L’ incompliment de l’horari serà 
motiu de retirada del permís concedit. 
 
6. La col·locació de taules, cadires i para-sols només serà admesa com a complement d’activitats de 
restauració. 
 
7. Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d’alumini, sense publicitat (només 
s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). Els para-sols han de disposar de sistemes 



d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de material d’alumini o fusta. El para-sol pròpiament dit 
serà de material tèxtil de color cru o similar, sense publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia 
de l’establiment). L’Ajuntament podrà autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials, sempre 
que així ho demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació. 
 
8. La realització d'una ocupació de les esmentades en aquest article sense autorització corresponent o 
incomplint les condicions que s’hi fixen, serà considerada infracció lleu. 
 
Article 24. 
 
1. Es defineixen com a tendal, les cobertes de lona, alumini, o similars, obertes o tancades,que 
serveixen per a fer ombra i per protegir de la intempèrie i de la pluja. 
 
2. La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes es concedirà sempre que no 
dificulti la circulació de vianants o altres usos a la via pública. 
 
3. En qualsevol cas els tendals hauran de ser plegables i desmuntables i no podran projectar-se fora 
de la línia de la voravia. El material serà lleuger i desmuntable i no s’admetrà la utilització de teles 
asfàltiques, xapes antiestètiques, galvanitzades, materials d’obra, o qualsevol altre tipus de material 
inadequat que atempti contra la seguretat, l’ornat o l’estètica. 
 
4. Els tendals podran utilitzar-se en les plantes baixes dels locals comercials i a la planta baixa dels 
establiments de restauració. 
 
5. L’espai delimitat pel tendal és una zona de gaudi del local comercial, el qual no es podrà 
compartimentar, i solament s’admetran elements d’exposició i/o taules i cadires en el cas 
d’establiments de restauració. L’activitat a desenvolupar en la superfície ocupada pel tendal haurà de 
ser la mateixa que la que s’exerceix a l’interior del local comercial. 
 
6. Sobre el tendal no podran instal·lar-se xemeneies o conductes de sortida de fums o de ventilació i 
d’altres similars. Les instal·lacions es conservaran en perfectes condicions d’ornat i manteniment, però 
l’Ajuntament, per motius d’interès públic, ornat, salubritat, perillositat, etc., podrà ordenar l’execució 
dels actes necessaris per a la seva neteja, reparació, embelliment o conservació, sempre a càrrec de 
l’interessat. 
 
7. Les llicències per a tendal tindran una durada ordinària d’una temporada sense perjudici de la seva 
pròrroga. L’Ajuntament es reserva el dret a no atorgar la llicència per a la instal·lació dels tendals, 
quan per motius de seguretat, ornat, adequació a l’edifici, amplada de la via pública corresponent, o 
altres circumstàncies no sigui possible atorgar-la. 
 
8. Els tendals han de disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de material 
d’alumini o fusta. El tendal pròpiament dit serà de material tèxtil de color cru o similar, sense 
publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). 
 
L’Ajuntament podrà autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials, sempre que així ho 
demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ ocupació. 
 
 
Article 25 
 
La persona titular de la llicència està subjecta a les obligacions següents: 
a) A la delimitació de l’espai autoritzat segons el que disposa l’article anterior. 



 

 

b) A no ocupar el domini públic més enllà de la superfície autoritzada. L’ incompliment reiterat 
d’aquesta obligació comportarà la revocació de la llicència. 
c) A esborrar la delimitació de l’ocupació un cop extingida la llicència. 
d) A mantenir l’espai ocupat i el seu entorn en perfectes condicions de neteja. 
e) A no utilitzar-hi cap tipus d’instal·lació de so. 
f) A complir la resta de condicions en les que s’atorgui la llicència. 
 
Article 26 
 
a) Podran ser titulars de l’ocupació aquelles persones que disposin de la llicència definitiva de 
l’activitat. 
b) Només s’autoritzaran instal·lacions elèctriques en aquells llocs il·luminats de manera insuficient. 
c) En cap cas no es podran utilitzar generadors d’electricitat. 
d) Les instal·lacions elèctriques, cas de ser necessàries, caldrà que compleixin el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i no podran utilitzar com a suport el mobiliari urbà. 
e) La longitud de l’ocupació serà com a màxim la de l’amplada del local, coincidint amb la seva 
façana. Excepcionalment, es podrà superar aquesta longitud davant d’un local veí obert al públic, 
amb la conformitat prèvia de la persona que en sigui titular. 
f) A passeigs i places es podran establir criteris especials segons les sol·licituds de les possibles 
persones interessades. 
g) Les taules, cadires, para-sols, etc. s’hauran de guardar al local del sol·licitant fora de les hores 
d’ocupació de la via pública, sempre que hi hagi un tancament superior a 24 hores. 
 
L’ incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu o greu 
d’acord amb l’article 115. 
 
Article 27 
 
Amb motiu de festes majors o altres festivitats extraordinàries, es poden atorgar llicències 
extraordinàries a discreció de l'Alcaldia. 
 
Capítol VI .-Col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres de mercaderies o altres 
objectes o elements. 
 
Article 28 
 
1. En el cas de col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres, davant d'establiments de 
mercaderies o altres objectes o elements, la llicència municipal definirà el perímetre ocupable a la 
vorera o, si no n'hi ha, a la calçada. Aquest perímetre no es podrà sobrepassar. 
 
2. En cap cas no es permet l'ocupació de la via pública i de les voreres si no es respecte el pas mínim  
 
L’ incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu, sens 
perjudici que puguin ser retirats per les brigades o altres serveis municipals. 
 
Capítol VII- Acampades 
 
Article 29 
 
1. També està expressament prohibida en tot el terme municipal l’acampada amb tendes o similars. A 
excepció dels llocs autoritzats expressament. 
 
2. Excepcionalment es podrà atorgar llicència municipal, quan hi concorrin especials circumstàncies. 



 
L’ incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu. 
 
Capítol VIII.- Reparacions de vehicles i vehicles abandonats a la via pública 
 
Article 30 
 
Resta prohibit reparar vehicles a la via pública. En cas d'incompliment, serà considerat infracció greu. 
 
Article 31 
 
1. Resta prohibit l'abandonament de vehicles en l'espai públic. 
 
2. Tenen la consideració de vehicles abandonats, aquells que restin estacionats al mateix lloc per un 
període superior a un mes, sempre que presenti desperfectes externs que permetin presumir la seva 
impossibilitat de circular, així com aquells que no disposen de matrícula. 
 
3.També seran considerats vehicles abandonats aquells que hagin estat retirats de la via pública per 
infringir la normativa de trànsit i que, transcorreguts dos mesos, no hagin estat recollits. 
 
4. L'abandonament de vehicles en un espai públic tindrà la consideració d’infracció molt greu. 
 
 
TÍTOL IV  DELS SOROLLS PRODUÏTS EN LA VIA PÚBLICA 
 
Capítol I.-Vehicles a motor 
 
Article 31 
 
Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en bones condicions de funcionament els òrgans capaços 
de produir sorolls. 
 
Article 32 
 
1. Es prohibeix forçar les marxes dels vehicles a motor fent sorolls molestos, com ara  acceleracions 
innecessàries, forçar el motor en pendents, etc. 
 
2. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats 
o deteriorats, i utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador. 
 
3. Es prohibeix l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins el nucli urbà. Excepcions: 
- Els particulars podran fer ús dels senyals acústics per les circumstàncies següents: 
a) Per evitar possibles accidents. 
b) Per advertir de la seva presència a la resta d'usuaris de la via, quan el conductor hagi de prestar un 
servei d'urgència reservat a vehicles prioritaris, en circumstàncies especialment greus, i no pugui 
recórrer a cap altre mitjà. Amb aquesta finalitat, podrà utilitzar de forma intermitent l'avisador acústic i 
conectar el llum d'emergència, o moure un mocador o qualsevol altre procediment similar. 
4. Resta prohibit utilitzar els equips de ràdio i música dels vehicles, tant si estan circulant, aturats o 
estacionats, amb un volum tal que siguin molestos i perjudiquin la convivència. 
 
 
Article 33 
 



 

 

Quan en zones o vies urbanes determinades s'apreciï una degradació notòria del medi per excés de 
soroll imputable al trànsit, l'Ajuntament pot prohibir-lo, limitar-lo o restringir-lo. 
 
Article 34  
 
1. La Policia Municipal ha de formular denúncia contra el conductor o titular de qualsevol vehicle que, 
segons el seu judici, sobrepassi els valors límits d'emissió permesos, indicant l'obligació de presentar 
el vehicle en el lloc i l'hora determinats per al seu reconeixement i inspecció. 
Aquest reconeixement i inspecció es pot referir tant al mètode de vehicle en moviment com al de 
vehicle aturat. 
 
En qualsevol cas, es considera vàlida la mesura practicada per una estació de la Xarxa d'Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV). 
 
2. Si el vehicle no es presenta en el lloc i en la data fixats, es presumirà que el titular és conforme amb 
la denúncia formulada i s'incoarà l'expedient sancionador corresponent. 
 
3. Si en la inspecció efectuada s'obtenen nivells d'avaluació superiors als valors límits d'emissió 
permesos, s'incoarà expedient sancionador i, independentment d'aquest, s'atorgarà un termini màxim 
de 10 dies perquè s'efectuï la reparació del vehicle i torni a presentar-s'hi. 
No obstant això, si en la mesura efectuada es registra un nivell d'avaluació superior en 10 dBA o més 
al valor límit d'emissió establert, es procedirà a la immobilització immediata del vehicle, sense 
perjudici d'autoritzar-ne el trasllat per a la seva reparació sempre que aquesta s'efectuï de manera 
immediata. Un cop efectuada la reparació, s'ha de realitzar un nou control d'emissió. 
 
Capítol II.- Treballs en la via pública i en l'edificació 
 
Article 35 
 
Els treballs realitzats en la via pública i els d'edificació s'han d'ajustar a les prescripcions següents: 
a) L'horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 
b) S'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d'immissió fixats per a la 
zona respectiva. En el cas en què això no sigui possible tècnicament, s'exigirà autorització expressa 
de l'Ajuntament, establint l'horari per a l'exercici de l'activitat. 
c) S'exceptuen de l'obligació anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o 
perill, i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant el dia. El treball nocturn ha 
de ser autoritzat expressament per l'Ajuntament, el qual determinarà els valors guia d'immissió que ha 
de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas. 
 
Article 36 
 
1. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 22 i les 8 hores, quan aquestes 
operacions siguin molestes pel descans nocturn i afectin zones en que l’ús dominant sigui el 
residencial. 
És preceptiva l'autorització municipal expressa per a aquelles activitats que justifiquin tècnicament la 
impossibilitat de respectar els valors guia d'immissió. 
2. El servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries ha d'adoptar les mesures i les 
precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. 
 
 
Capítol III. Activitats comercials i de serveis 
 



Article 37 
 
1. Els titulars d'activitats comercials i de serveis estan obligats a adoptar les mesures d'aïllament dels 
seus focus emissors de soroll i/o vibracions per complir la legalitat. 
 
2. Per a l'obtenció de la llicència d'obertura corresponent, cal justificar el   compliment . 
 
Capítol IV. Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives a l'aire lliure  
 
Article 38 
 
En les autoritzacions que amb caràcter discrecional s'atorguin per a l'actuació d'orquestres i altres 
espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, hi han de figurar, com a mínim, els condicionaments 
següents: 
a) Caràcter estacional o de temporada 
b) Limitació d'horari 
Si l'activitat es realitza sense l'autorització municipal corresponent o incomplint les condicions que 
aquesta estableix, el personal acreditat de l'Ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament 
l'acte o festa, sense perjudici de la sanció corresponent. 
 
Article 39 
 
Les manifestacions populars en la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o veïnal 
derivades de la tradició, com ara revetlles, festes, fires, etc., els actes cívics, culturals o recreatius 
excepcionals i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització 
municipal expressa, la qual imposa les condicions per a la incidència possible per sorolls en la via 
pública segons la zona on tinguin lloc. 
 
Davant l’ incompliment del que estableix l'apartat anterior, el personal acreditat de l'Ajuntament pot 
procedir a paralitzar l'acte immediatament, sense perjudici de la sanció corresponent. 
 
Capítol V.- Comportament  dels vianants 
 
Article 40 
 
En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden realitzar activitats com ara 
fer cants, crits, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments, tocadiscs, missatges publicitaris, 
altaveus, etc., que superin els valors d'immissió, llevat d’autorització municipal excepcional. 
 
Capítol VI. Sistemes d'avís acústics 
 
Article 41 
 
1. Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís com ara alarmes, sirenes, etc. 
 
2. Tot i això, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells, que són: 
a) Inicials: els que s'han de realitzar immediatament després de la seva instal·lació. Es poden efectuar 
entre les 9 i les 20 hores. 
b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d'avís. Només es poden realitzar com a 
màxim un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dintre de l'horari de les 9 a les 20 hores. La Policia 
Municipal ha de conèixer prèviament el pla de comprovacions, amb l'expressió del dia i l'hora en què 
es farà. 
 



 

 

Article 42 
 
1. Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de posar en coneixement de la Policia Municipal el 
seu domicili i telèfon perquè, un cop avisats del seu funcionament anòmal, procedeixin d'immediat a 
la seva interrupció. 
 
2. El desconeixement o la no localització del titular o la persona responsable per part de la Policia 
Municipal serà entès com a autorització tàcita a favor d'aquesta, per a l'ús dels mitjans necessaris per 
interrompre el sistema d'avís. 
 
La mesura anterior s'entén sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent quan les 
molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del propietari o industrial subministrador, com a 
conseqüència d'una instal·lació deficient de l'aparell o una falta de les operacions necessàries per 
mantenir-lo en bon estat de conservació. 
 
3. A la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment, cal especificar en la documentació que 
s'ha d'aportar si el local disposa de sistemes d'avís acústics. 
 
Capítol VII. Dels sorolls produïts en l'interior dels edificis 
 
Secció 1a. Veïnatge 
 
Article 43 
 
1. La producció de soroll en l'interior dels edificis s'ha de mantenir dintre els valors límits que exigeix 
la convivència ciutadana i el respecte als altres. 
 
2. Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l'interior dels habitatges, en 
especial des de les 22 fins a les 8 hores 
 
3. L'acció municipal s'ha d'adreçar especialment al control dels sorolls i de les vibracions en hores de 
descans nocturn deguts a: 
a) El volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones 
b) Animals domèstics 
c) Funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics 
d) Funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració 
 
Article 44 
 
1. Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir 
que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d'aquells. 
 
2. Es prohibeix, des de les 22 fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres 
espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. 
 
Article 45 
 
1. El funcionament en l'interior dels habitatges dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels 
aparells i dels instruments musicals o acústics, s'ha d'ajustar de manera que no destorbin la 
convivència entre veïns. 
 



2. El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha d'originar en els edificis 
contigus o pròxims no usuaris d'aquests serveis valors d'immissió superiors que produeixin 
pertorbació entre veïns. 
 
Article 46 
 
Els infractors del contingut d'aquesta Secció, amb la denúncia i comprovació prèvies del personal 
acreditat de l'Ajuntament, seran requerits perquè cessin l'activitat pertorbadora, sense perjudici de la 
imposició de la sanció corresponent. 
A aquest efecte, el responsable del focus emissor té l'obligació de facilitar l'accés a l'edifici al 
personal acreditat de l'Ajuntament. 
 
Secció 2a. Edificació. 
 
Article 47 
 
1. Sense perjudici del que estableix, s'exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de 
l'edificació, com ara ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, funcionament de 
màquines, etc., no transmetin a l'interior dels habitatges o locals habitats nivells sonors i/o vibratoris 
superiors als establerts. 
 
2. Amb la finalitat d'evitar la transmissió de soroll i de vibracions a través de l'estructura de l'edificació, 
s'ha de tenir en compte el que estableixen els apartats següents: 
a) Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat de conservació, principalment 
pel que fa a la suavitat de marxa dels seus rodaments. 
b) No es permet l'ancoratge directe de màquines i suports d'aquestes en les parets mitgeres, sostres 
o forjats de separació de recintes, sinó que s'ha de realitzar interposant els dispositius antivibratoris 
adequats. 
c) Les màquines d'arrancada violenta, les que treballin per cops o xocs bruscos i les dotades d'òrgans 
amb moviment alternatiu han d'estar ancorades en bancades independents, sobre el sòl i aïllades de 
l'estructura de l'edificació per mitjà dels antivibratoris adequats. 
d) Els conductes pels quals circulen fluids en forma forçada, connectats directament amb màquines 
que tenen òrgans en moviment, han de tenir dispositius de separació que impedeixin la transmissió 
de les vibracions generades en aquelles màquines. Les brides i els suports dels conductes han de 
tenir elements antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s'han de dotar de 
materials antivibratoris. 
e) En els circuits de fluids, les seccions i disposició de les vàlvules i aixetes han de ser de tal manera 
que el fluid hi circuli en règim laminar. 
 
3. La instal·lació d’equips de condicionament d’aire s’efectuarà de tal manera que no es produeixin 
molèsties als veïns, i hauran de subjectar-se a les condicions següents: 
a) Caldrà llicència municipal si els equips s’han d’instal·lar a la façana dels immobles. 
b) No es podran instal·lar a menys de 2 metres d’alçada des de la rasant del carrer. 
c) Les aigües de condensació no podran ser abocades a la via pública. 
 
Secció 3a. Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives en locals tancats 
 
Article 48 
 
Les activitats d'oci, d'espectacle i recreatives que disposin d'equip de música o que facin activitats 
musicals estan sotmeses al procediment general  amb les peculiaritats següents: 
a) Els serveis municipals han de comprovar l'efectivitat de les mesures d'aïllament reproduint en 
l'equip que s'ha d'inspeccionar un so amb el comandament de potenciòmetre del volum al nivell 



 

 

màxim. Al soroll musical, s'ha d'afegir el produït per altres elements del local, com ara extractors, 
cambres frigorífiques, grups de pressió, etc., o els produïts pels mitjans tècnics de que es disposi. 
b) Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dBA han de fer la seva activitat amb 
les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat, s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire 
condicionat. 
 
Article 49 
 
1. A més de complir les condicions que estableix la llicència d'obertura, els locals d'esbargiment 
públic o recreatiu, com ara bars, restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, teatres i similars, han 
de respectar l'horari de tancament establert legalment. 
 
2. A més, els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, amb els mitjans que calgui, 
perquè els usuaris, quan entrin o surtin del local, no produeixin molèsties al veïnat. 
 
CAPÍTOL VIII. Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència ciutadana 
 
Article 50 
 
La Policia Municipal o els Serveis Tècnics Municipals, d'ofici o a requeriment de tercers, comprovaran 
si els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que suposin d’incompliment del 
que disposa aquesta ordenança. L'apreciació de la infracció es deduirà de l'informe emès. 
 
Els infractors d'aquesta ordenança seran requerits a cessar l'activitat pertorbadora objecte de la 
infracció, i en els casos en què no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet el 
soroll, la Policia Municipal farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns. 
No seran objecte de denúncia, els infractors d'emissió de sorolls en l'interior d'edificis que a 
requeriment de la Policia cessin l'activitat. En cas de negativa, continuació o reincidència en la 
molèstia es cursarà la denúncia. 
 
Els fets descrits en aquest títol tindran la consideració de lleu, greu o molt greu, si es donen els 
requisits de l’article 115.  
 
TITOL V.- DE LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES 
ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES. 
 
Article 51 
 
1. La instal·lació d'antenes parabòliques, de telefonia i aparells d'aire condicionat, necessitaran la 
prèvia obtenció de l’autorització corresponent, excepte aquelles instal·lacions ja regulades per altres 
procediments administratius. 
 
2. Pel que fa a les antenes parabòliques i de telefonia, caldrà que es col·loquin en el lloc en què, 
essent tècnicament possible, causin un menor impacte visual. Quan es prevegi la seva col·locació a la 
coberta, es farà de forma que quedin integrades en la coronació de l'edifici. 
 
3. En aquests casos caldrà tenir en compte la normativa específica dictada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4. No es podran instal·lar antenes de cap mena a les obertures, finestres, balconades, façanes i 
paraments del perímetre dels edificis. 
 



5. L’ incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu o si s’escau greu, si es donen els requisits 
de l’article 115 d’aquesta ordenança 
 
Article 52. 
 
1. La instal·lació d'aparells d'aire condicionat es farà de forma que aquests no facin soroll ni molestin 
els habitatges contigus i no es podran col·locar sobre façanes. En els casos que per les 
característiques de l'edifici això no sigui possible, l’òrgan municipal competent podrà fixar les 
determinacions per a la seva instal·lació. 
 
2. L’ incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu o si s’escau greu, si es donen els requisits 
de l’article 115 d’aquesta ordenança que corresponguin. En el cas que els serveis municipals hagin de 
recollir, transportar i eliminar els residus, l'import del servei si imputa als responsables. 
 
TÍTOL VI.-  REGULACIÓ I ORDENACIÓ DEL SERVEI DE TAXI 
 
Article 53 
 
Consideracions: 
1) Té la consideració del servei de taxi el transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat fins a nou 
places, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte d’altri mitjançant el pagament d’un 
preu. 
 
2) Segons l’article 3 de la Llei 19/2003 del taxi, es consideren serveis urbans els que transcorren 
íntegrament per sòl urbà i urbanitzable, i els dedicats exclusivament a comunicar sòls urbans i 
urbanitzables d’aquest terme municipal. Els termes sòl urbà o sòl urbanitzable s’han d’entendre 
definits d’acord amb la legislació urbanística. 
 
3) Es consideren serveis interurbans els que no estan compresos en la definició de l’apartat anterior. 
 
Article 54 
 
Capítol I.- Règim administratiu de les llicències 
La prestació del servei urbà de taxi resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la llicència municipal que 
n’habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats a fer aquesta activitat. 
 
Article 55 
 
Correspon a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons disposen l’article 6 de la llei 19/2003 i els 
articles 66.3 i 238 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, l’exercici de les facultats d’intervenció administrativa en els 
serveis de transport públic de viatgers en automòbil, tot això sens perjudici de les fórmules de gestió 
directa del servei que puguin establir-se de conformitat amb allò que preveu l’article 85 de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 56 
 
Drets i deures dels usuaris : 
 
Les persones usuàries tenen, en relació al servei de transport regulat en aquesta Ordenança, a més 
dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors i usuaris, els 
drets següents: 
 



 

 

1. Es rebrà el servei de taxi en condicions bàsiques d’igualtat, no discriminació, qualitat, seguretat, i 
preferència dins del torn de sol·licitud. 
2. Les persones que presten el servei de taxi poden negar-se a prestar-lo en el cas que el servei sigui 
sol·licitat per a finalitats il·lícites o que hi concorrin circumstàncies de risc per a la seguretat o la 
integritat física dels usuaris, del conductor o conductora mateix o d’altres persones, o de risc de danys 
al vehicle. 
3. Els usuaris del servei de taxi tenen els drets següents: 
a) Conèixer el número de llicència i les tarifes aplicables als serveis, documents que han d’ésser 
col·locats en un lloc visible del vehicle. 
b) Transportar equipatges, d’acord amb les condicions establertes en aquesta Ordenança. En aquest 
sentit, el conductor o conductora ha d’agafar l’equipatge dels usuaris i col·locar-lo en l’espai del 
vehicle destinat a aquest efecte. 
c) Obtenir un rebut o una factura en que constin el preu, l’origen i la destinació del servei i les dades 
de la llicència corresponent, i que acrediti que s’ha satisfet la tarifa del servei. 
d) Triar el recorregut que considerin més adequat per a la prestació del servei. 
Si els usuaris no opten per cap recorregut concret, el servei sempre s’ha de dur a terme seguint 
l’itinerari previsiblement més curt, tenint en compte tant la distància a recórrer com el temps estimat 
de durada del servei. 
e) Requerir que no es fumi dins el vehicle. 
f) Rebre el servei amb vehicles que tinguin les condicions adequades, en l’interior i en l’exterior, quant 
a la higiene i l’estat de conservació. 
g) Sol·licitar que s’apagui el receptor de ràdio o altres aparells de reproducció de so instal·lats a 
l’interior dels vehicles o que se n’abaixi el volum. 
h) Accedir i baixar dels vehicles en condicions de comoditat i seguretat. En aquest sentit, els 
conductors que presten el servei han d’ajudar a pujar al vehicle i baixar-se les persones amb mobilitat 
reduïda i les persones que vagin amb infants, i a carregar els aparells que els usuaris puguin necessitar 
per a desplaçar-se, com ara cadires de rodes o cotxes de criatura, en l’espai del vehicle destinat a 
aquest efecte. 
i) Sol·licitar que, si és fosc, s’encengui el llum interior del vehicle, tant per a accedir-hi o baixar-ne com 
en el moment de pagar el servei. 
j) Pujar al vehicle i baixar-ne en llocs on restin prou garantides la seguretat de les persones, la 
circulació correcta i la integritat del vehicle. 
k) Rebre el canvi amb motiu del pagament del preu del servei fins a l’import fixat en aquesta 
Ordenança. 
l) Escollir, en les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja rebre el servei, llevat que, per 
motius d’organització o fluïdesa del servei, hi hagi un sistema de torns relacionat amb l’espera prèvia 
dels vehicles. En tots els casos, el dret a escollir s’ha de justificar per circumstàncies objectives, com 
l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de conservació i la neteja correctes d’aquest o el sistema de 
pagament del servi. 
m) Poder portar gratuïtament gossos pigall i altres gossos d’assistència, en el cas de persones amb 
mobilitat reduïda. 
n) Ésser atesos amb la disposició personal i l’atenció correctes del conductor o conductora en la 
prestació del servei. 
o) Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del servei, tant en 
l’Ajuntament com en la Direcció General de Transports, si s’escau per la seva competència. 
p) Obrir o tancar les finestres del vehicle o que el sistema d’aire condicionat resti obert o tancat. 
 
Article 57 
 
Són deures dels usuaris del servei de taxi: 
a) Pagar el preu dels serveis segons el règim de tarifes establert. 



b) Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en la conducció del vehicle i sense 
que pugui ésser considerat molest o ofensiu o que pugui implicar perill, tant per al mateix vehicle que 
presta el servei com per a la resta de vehicles o els usuaris de la via pública. 
c) No manipular, destruir ni deteriorar cap element del vehicle durant el servei. 
d) Respectar les instruccions del conductor o conductora per a una millor prestació del servei, sempre 
que no resulti vulnerat cap dels drets reconeguts als usuaris per l’apartat anterior. 
e) A les parades de taxi, no seleccionar el prestador del servei sense motius justificats. 
f) Comunicar el destí del servei a l’inici, en la forma més precisa possible. 
g) No sol·licitar l’accés o la baixada del vehicle en llocs on no estigui garantida la seguretat. 
h) Respectar la prohibició de no fumar en el vehicle. 
i) Permetre de col·locar l’equipatge o embalums que porti l’usuari a l’espai del vehicle destinat a 
aquest efecte, si per les seves dimensions donen dret al cobrament de suplements tarifaris o si, 
encara que no donin dret al dit cobrament, per les seves característiques o naturalesa poden 
embrutar, deteriorar o ocasionar dany als seients del vehicle. 
 
Article 58 
 
1. El conductor del taxi que sigui requerit per prestar servei a invidents, persones. amb minusvalideses 
o persones amb nens, no podrà negar-se a prestar-lo pel fet d’anar acompanyat d’un gos pigall, 
cadira de rodes o cadira de nens, els quals seran, a més, transportats de forma gratuïta. 
 
2. L’incompliment d’aquests deures pot comportar les responsabilitats previstes a la Llei 19/2003, de 4 
de juliol, del taxi.Les infraccions contingudes en aquest article seràn condiderades greus. 
 
Article 59 
 
1) Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat per aquesta Ordenança es requereix l’obtenció 
prèvia de la llicència, la qual habilita per a l’exercici de l’activitat de transport de viatgers en les 
condicions fixades en aquesta Ordenança i la resta de disposicions aplicables. 
 
2) Cada llicència del taxi tindrà un únic titular i estarà referida a un vehicle concret, havent de constar-
ne la matrícula, el número de bastidor i la resta de dades que es considerin necessàries per a la seva 
identificació. 
 
3) Les llicències de taxi habiliten per al transport de viatgers en vehicles de cinc places, inclòs el 
conductor. Excepcionalment i atenent a les circumstàncies relacionades amb les prestacions, les 
característiques del vehicle, l’accessibilitat que té per a persones de mobilitat reduïda i les 
característiques de la zona geogràfica i del servei mateix, així com als requisits i condicionants que 
s’estableixin mitjançant norma complementaria, elaborada previ informe del Consell Català del Taxi, 
es podrà autoritzar la prestació del servei en vehicles de fins a nou places. 
 
4) A l’àmbit d’aplicació territorial d’aquesta Ordenança, únicament podran iniciar i prestar el servei de 
taxi les llicències atorgades per l’Ajuntament , sense perjudici del que es disposa a l’article 22 de la 
Llei 19/2003, del taxi. 
 
5) L’accés a la titularitat d’una llicència comporta la obligació del titular de prestar el servei d’acord 
amb la normativa sectorial que en cada moment sigui vigent. 
 
6) L’ordenació del servei per part de l’Ajuntament en cap cas la fa responsable dels danys causats a 
tercers pels subjectes autoritzats o dels que se’n derivin de la no prestació de l’activitat. 
 
Les infraccions contingudes en aquest article serán considerades lleus, greus o molt greus d’acord 
amb l’establert a l’article 115 



 

 

 
Article 60 
 
Capítol II.- Règim d’atorgament de llicències 
 
1) L’atorgament de llicències es realitzarà conforme als principis i regles establertes en la Llei 19/2003, 
en aquesta Ordenança i conforme als procediments administratius que en aplicació d’aquest es dictin. 
 
2) Les llicències de nova creació seran atorgades per l’Ajuntament  a les persones físiques o jurídiques 
que reuneixin els requisits per a la seva obtenció, mitjançant concurs. Per aquest supòsit, l’Ajuntament  
aprovarà les bases de les convocatòries de concursos en les quals es determinarà el procediment a 
seguir i els mèrits a valorar per a les adjudicacions que, en tot cas, hauran de garantir els principis de 
publicitat, igualtat d’oportunitats, lliure concurrència i no discriminació. Es valorarà en la convocatòria 
el fet d’estar prestant el servei del taxi com a assalariats de llicències municipals, amb una antiguitat 
superior a un any. 
 
3) Les persones interessades a obtenir una llicència hauran de demanar-ho mitjançant sol·licitud en la 
qual s’haurà d’acreditar la concurrència dels requisits exigits i passaran a integrar la llista d’aspirants. 
 
4) El procediment d’atorgament per concurs tindrà un tràmit d’audiència perquè els interessats i les 
organitzacions del sector puguin al·legar el que considerin adequat en defensa dels seus interessos. 
 
5) La transmissió de llicències preexistents s’autoritzarà conforme a l’establert en aquesta Ordenança. 
 
Article 61 
 
Capítol III.- Classes de llicències 
 
Les llicències de taxi a Mont-roig es divideixen en: llicències urbanes de taxi i llicències estacionals de 
taxi. 
 
L’Ajuntament determinarà el nombre de llicències urbanes atenent sempre la necessitat i la 
conveniència del servei al públic i la caracterització de l’oferta i la demanda en el seu àmbit territorial, 
per tal de garantir la rendibilitat suficient de l’explotació del servei. 
 
Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, per a modificar el nombre de llicències de taxi s’han 
de tenir en compte els factors següents: 
a) La demanda i el grau d’oferta del servei del taxi en la nostra ciutat. 
b) Les activitats comercials, industrials, turístiques o d’altre mena que es duen a terme a Mont-roig i 
que poden generar una demanda específica del servei de Taxi. 
c) Les infrastructures de servei públic de l’àmbit territorial corresponent vinculades a la sanitat, 
l’ensenyament, els serveis socials, els espais de lleure i les activitats lúdiques i esportives, els 
transports o altres factors que tinguin incidència en la demanda de serveis de taxi. 
d) El grau de cobertura, mitjançant els serveis de transport públic de les necessitats de mobilitat de la 
població, així com qualsevulla altra circumstància específica no contemplada en aquests factors. 
 
L’increment del nombre de llicències de taxi al municipi ha d’ésser justificat en un estudi previ, s’ha 
d’ajustar als criteris de ponderació dels factors anteriors, d’acord amb el que determini, amb caràcter 
general, el Consell Català del Taxi. 
 
L’Ajuntament abans d’autoritzar l’increment demanarà un informe favorable al Departament 
competent en matèria de Transports.  
 



Article 62 
 
Capítol IV.- Llicències estacionals. 
 
L’Ajuntament podrà establir una sèrie de Llicències Estacionals o Temporals i amb una validesa 
temporal limitada a un període determinat de l’any, en el cas que en restin degudament justificades i 
acreditades la necessitat i la conveniència pel que fa a la concurrència dels factors següents: 
a) Una demanda específica generada per activitats estacionals. A aquests efectes, s’ha de tenir en 
compte la qualificació de municipi turístic de Montroig 
b) La insuficiència manifesta de l’oferta de serveis de taxi per a donar resposta a les necessitats 
detectades. 
 
Les persones físiques o jurídiques que ja són titulars de llicència de taxi, en la nostra ciutat, tenen 
preferència per a l’atorgament de les llicències estacionals. 
 
Per a la concessió d’una llicència urbana, o llicència estacional nova, s’haurà de convocar concurs, 
d’acord amb la normativa de règim local. 
 
Article 63 
 
Les persones físiques o jurídiques que hagin transmès una llicència de taxi, no podran optar a una 
nova en el termini de deu anys. 
 
Article 64 
 
La llicència de taxi ha de fer referència a un vehicle determinat, que ha de ser identificat mitjançant la 
matrícula. 
 
Article 65 
 
Capítol V.- Vigència i suspensió de les llicències. 
 
1. Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi s’atorguen per un període de validesa indefinit, 
excepte les llicències estacionals. L’Ajuntament pot examinar en tot moment el compliment dels 
requisits exigits per atorgar les llicències, amb la sol·licitud prèvia a les persones titulars de la 
documentació acreditativa que estimi oportuna. 
 
Les persones titulars de les llicències de taxi podran sol·licitar suspendre, provisionalment, la vigència 
fins a un període màxim de quatre anys, en el cas que hagin de deixar l’activitat temporalment, per 
alguna causa justificada. Aquesta suspensió provisional ha de ser autoritzada o denegada per 
l’Ajuntament  mitjançant una resolució motivada, en el termini de dos mesos. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat i notificat cap resolució expressa, s’entendrà que la suspensió ha estat 
atorgada. No es podrà obtenir una nova suspensió provisional fins que hagi transcorregut un mínim 
d’un any des de l’acabament d’una situació de suspensió anterior. 
 
2. Excepcionalment, si la causa de la suspensió de la llicència és l’accés a un càrrec de representació 
política o sindical, o l’exercici de funcions sindicals, la situació de suspensió de la llicència s’entén 
durant tot el temps que la persona que n’és titular exerceixi el càrrec que la justifica , i un mes més a 
partir de la data en què cessa el càrrec, termini dins el qual ha de comunicar a l’òrgan competent la 
voluntat de reintegrar-se al servei i recuperar la vigència plena de la llicència. 
 
Article 66 
 



 

 

Capítol VI.- Transmissió de les llicències. 
 
1. Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització prèvia 
de l’Ajuntament, que només pot denegar la transmissió en el termini d’un mes d’ençà de la data de la 
sol·licitud, si l’adquiridor no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la 
llicència. S’entén que la transmissió de la llicència de taxi és autoritzada en el cas de manca de 
resposta expressa de l’Ajuntament, un cop transcorregut el dit termini. En cap cas podran 
transmetre’s les llicències entre vius fins que no hagi transcorregut el termini d’un any des del seu 
atorgament. 
 
2. Per tal que es pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi, el transmissor haurà d’ingressar 
la taxa regulada a les ordenances fiscals vigents, i l’adquiridor nou ha d’acreditar que compleix tots 
els requisits per a prestar el serveis de taxis exigits per aquesta Ordenança i que no té pendent de 
pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les 
infraccions tipificades en aquesta Ordenança relacionada amb la prestació de serveis amb la llicència 
objecte de la transmissió, ni cap deute amb l’administració municipal. 
 
3. En cas de mort del titular de la llicència, els hereus legals poden optar a la transmissió de la 
llicència. 
 
4. Cap persona física o jurídica podrà superar mai el 15 % de les autoritzacions urbanes o temporals a 
Mont-roig. 
 
5. Les persones físiques o jurídiques que hagin transmès una llicència de taxi, no podran ser titular 
d’una altra llicència en el període temps de deu anys. 
 
Article 67 
 
Capítol VII.- Extinció de les llicències de taxi. 
 
1. Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi s’extingeixen per alguna d’aquestes causes: 
a) La renúncia de qui en té la titularitat, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament. 
b) La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència o per 
l’obtenció, la gestió o l’explotació de la llicència en qualsevol forma no prevista en aquesta 
Ordenança. 
c) La revocació per raons d’oportunitat, amb dret a la indemnització econòmica corresponent, que 
s’ha de calcular d’acord amb els paràmetres objectius que en determinen el valor real. 
d) La caducitat, en el cas de les llicències estacionals. 
 
2. El procediment de resolució de llicències requerirà la incoació d’un expedient administratiu que, 
per a la millor garantia de l’interessat, es tramitarà per les  normes previstes en el Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, amb la prèvia 
tramitació, si s’escau, d’un expedient informatiu en el qual s’haurà de donar audiència a l’interessat. 
Mentre es tramita l’expedient i prèvia resolució motivada, l’òrgan encarregat de la seva incoació 
podrà adoptar, com a mesura cautelar provisional, l’ingrés del vehicle al dipòsit, la prohibició de 
transmissió de la llicència o altres que es considerin adequades per assegurar l’eficàcia final de la 
resolució a adoptar. 
 
Article 68 
 
L’atorgament de les llicències de taxi resta sotmès al compliment de les condicions següents: 
a) Ésser una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de 
treball associat. 



b) Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un 
altre règim admès per la normativa vigent. 
c) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a 
les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent. 
d) El conductor o conductora, sigui treballador autònom o assalariat, per aprestar el servei de taxi ha 
d’obtenir prèviament el certificat corresponent expedit pel departament de la Generalitat competent 
en matèria de transports, que n’acredita la possessió del permís de conducció, obtingut de 
conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, i d’acord amb els coneixements teòrics i 
pràctics necessaris per atendre adequadament al públic i per a prestar el servei en condicions 
apropiades, inclòs el coneixement suficient de les llengües oficials a Catalunya. 
e) Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que hi presten els serveis tenen 
el certificat que estableix l’apartat anterior. 
f) Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei, en 
els termes establerts per la normativa vigent. 
g) Un cop verificats els coneixements tècnics i pràctics necessaris per a oferir l’atenció adequada al 
públic i prestar correctament el servei, l’obtenció definitiva del certificat habilitant pot quedar 
condicionada a l’acompliment previ d’un període de pràctiques no superior a sis mesos. Els 
conductors que presten el servei en règim de pràctiques resten exempts, durant aquest període, 
d’haver de disposar de l’acreditació definitiva del certificat, en comptes de la qual han de portar la 
documentació que n’acrediti la situació. 
 
Aquest període de pràctiques es pot fer en règim de conductor o conductora assalariat, amb els 
mateixos drets i deures que la resta de conductors assalariats. 
h) Els titulars de les llicències hauran de portar sempre en el vehicle l’esmentada llicència amb una 
fotografia del titular de l’autorització. 
 
Article 69 
 
Els titulars de les llicències de taxi tenen els drets següents: 
a) A percebre l’import dels seus serveis conforme a les tarifes legalment aprovades. 
b) Quan el viatger deixi transitòriament el vehicle que hagi llogat i el conductor hagi d’esperar la seva 
tornada podrà reclamar, a títol de garantia, l’import del recorregut fet més l’equivalent a una hora 
d’espera. 
c) En cas d’avaria o accident que faci impossible la continuïtat del servei, el viatger, que podrà 
sol·licitar la intervenció d’un agent de l’autoritat que ho comprovi, haurà d’abonar un import dels 
serveis fins al moment de l’avaria o accident. 
d) Els titulars de llicències poden prestar el servei personalment o mitjançant la contractació de 
conductors assalariats. En aquest cas, les persones contractades han de tenir el certificat habilitant per 
a exercir la professió. 
e) Que es traspassi la seva llicència d’acord amb el que es disposa a l’article 66 d’aquesta Ordenança. 
f) Els conductors del servei de taxi, siguin titulars de la llicència o conductors assalariats podran negar-
se a prestar-lo quan hi hagi causa justificada, com són les següents: 
 
1. Ser requerit per individus que aixequin sospita de finalitat il·lícita fonamentada; en aquest cas, el 
conductor sol·licitarà la deguda identificació davant els agents de l’autoritat. 
 
2. Ser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de places autoritzades per al 
vehicle. 
 
3. Quan qualsevol dels usuaris es trobi en estat d’embriaguesa manifesta o sota els efectes 
d’estupefaents. 
 



 

 

4. Quan el vestit dels usuaris, els embalums o equipatge o animals domèstics que portin puguin, de 
manera manifesta, embrutar o deteriorar elements del vehicle o afectar la seguretat. 
 
5. Quan l’equipatge, maletes o embalums que portin els usuaris no càpiguen al maleter. 
 
g) El titular de la llicència té dret a substituir el vehicle al qual té concedida la llicència, prèvia 
autorització d’aquest Ajuntament, sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es 
pretén substituir. 
 
Capítol VIII.-De les condicions de prestació de Servei. 
 
Article 70 
 
1. El conductor o conductora, sigui treballador autònom o assalariat, per a prestar el servei de taxi 
hauran de disposar de la credencial profesional atorgada per l’Ajuntament, per a la qual cosa hauran 
de complir els requisits següents: 
a) Obtenir prèviament el certificat corresponent, expedit pel departament de la Generalitat 
competent en matèria de transports. En cas contrari, l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu l’article 
19.2 de la Llei 19/2003 del taxi i prèvia delegació de l’Administració de la Generalitat, podrà expedir 
l’esmentat certificat (o credencial professional) habilitant per a poder conduir, previ examen al 
conductor o conductora. 
b) Estar en possessió del carnet BTP o superior, en vigor, i de qualsevol altre que més endavant 
expressi el Codi de Circulació la seva obligatorietat. 
c) Conèixer les disposicions aprovades per l’Ajuntament en matèria de circulació, els principals carrers 
del terme municipal i els edificis i llocs d’aquest i les seves rodalies, que poguessin ser d’interès als 
turistes i visitants. 
d) Acreditar suficient coneixement de les llengües oficials de Catalunya. 
e) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i econòmiques amb l’Ajuntament. 
 
Els requisits establerts a les lletres c) i d) s’hauran d’acreditar amb allò que s’estableixi en el 
desenvolupament reglamentari de la Llei del taxi. 
 
2. Un cop verificats els coneixements tècnics i pràctics necessaris per a oferir l’atenció adequada al 
públic i prestar correctament el servei, l’obtenció definitiva del certificat habilitant pot quedar 
condicionada al compliment previ d’un període de pràctiques no superior a sis mesos. 
 
3. Una vegada comprovats els apartats anteriors i expedit el certificat habilitant, l’Ajuntament expedirà 
una credencial professional de conduir amb la fotografia de la persona autoritzada. 
 
4. Els conductors o conductores que a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança no tinguin l’esmentat 
certificat habilitant i la credencial professional gaudiran d’un termini de temps de 9 mesos per a 
obtenir-los. 
 
5. La credencial professional tindrà una validesa igual a la del carnet de conduir corresponent o a la 
del certificat habilitant i com a màxim de 10 anys. La validesa serà prorrogable per nous i iguals 
períodes si es comprova la validesa del carnet de conduir, del certificat habilitant i s’ha exercit la 
professió un mínim de sis mesos els darrers 10 anys. La pròrroga serà automàtica en cas de prestació 
continuada del servei. 
 
6. Transcorregut el període de validesa, les persones que desitgin renovar la credencial hauran de 
superar les proves que en cada moment siguin exigibles. 
 
7. La credencial professional s’extingirà: 



a) Per mort. 
b) Per declaració definitiva d’incapacitat permanent absoluta. 
c) Per la retirada definitiva o no renovació del carnet de conduir corresponent. 
d) Per la retirada definitiva o no renovació, si fos precís, del certificat habilitant. 
e) Per haver transcorregut el termini de validesa. 
f) Per haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma en via administrativa pel mateix tipus 
d’infracció durant tres anys si és molt greu o durant dos anys si és greu. 
 
8. Les credencials seran suspeses o retirades temporalment quan sigui suspès o retirat temporalment 
el carnet de conduir o en els casos d’inhabilitació professional per mandats judicials. 
 
9. La prestació del servei pel propi titular, si es persona física, o mitjançant familiars col·laboradors o 
conductors assalariats, s’autoritzarà després de la sol·licitud prèvia a l’Ajuntament . L’autorització o 
denegació es realitzarà en el termini màxim de 1 mes, llevat que dins d’aquest termini, per escrit, es 
demani documentació complementaria, supòsit en el qual s’ampliarà el termini un mes més. 
 
10. La sol·licitud la farà el titular de la llicència, que podrà ésser requerit per a la comprovació de les 
condicions essencials establertes en aquesta Ordenança. En el supòsit de no complir les condicions 
referides, es denegarà l’autorització del conductor. 
 
11. Els conductors assalariats o familiars col·laboradors hauran d’estar en possessió del certificat 
habilitant de la Generalitat de Catalunya, la credencial professional i estar contractats conforme a la 
normativa laboral i donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. 
 
12. Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti la prestació mitjançant conductors 
diferents del titular hauran de tenir contractada i en vigor una pòlissa d’assegurança que cobreixi 
aquesta circumstància. 
 
13. L’autorització de l’Ajuntament , en forma de carnet, es referirà a la conducció de la llicència o 
llicències per les quals es sol·liciti. El carnet de conductor serà obligatori tant pel conductor titular de 
llicència com per a la resta de conductors. 
 
14. En els supòsits de contractació a temps parcial s’haurà d’especificar els dies i horaris per als quals 
se sol·liciti l’autorització. El carnet reflectirà els dies i horaris per als quals el conductor contractat a 
temps parcial està autoritzat. 
 
Capítol IX -Dels vehicles. 
 
Article 71 
 
Els vehicles afectes al servei: taxis. 
 
1. El titular de la llicència haurà d’acreditar la disponibilitat del vehicle que apliqui a la llicència per a 
prestar el servei. Obligatòriament haurà de tenir contractada i en vigor una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent i en cas d’existir més d’un conductor, cobrir 
aquesta circumstància. 
 
2. El vehicle a aplicar a una llicència haurà de ser d’un dels models i variants autoritzats per 
l’Ajuntament per a la prestació del servei i, quan correspongui, tenir vigent la ITV. La capacitat dels 
vehicles serà de cinc places, inclosa la del conductor. 
 
3. Previ informe favorable del Consell Català del Taxi i en forma excepcional es podran autoritzar 
vehicles amb capacitat de fins a nou places, inclosa la del conductor, atenent circumstàncies 



 

 

relacionades amb la prestació i les característiques del vehicle, l’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda i les característiques del mateix servei. 
 
4. Els vehicles a que fan referència les llicències i les autoritzacions han de complir els requisits que 
determinin les normes d’aquesta Ordenança quan a les condicions genèriques de seguretat, 
capacitat, confort i prestacions adequades al servei a què estan adscrits, sens perjudici del que pugui 
determinar el  departament competent en matèria de transports pel que fa a les condicions exigibles 
als vehicles. 
 
5. El titular de la llicència podrà substituir el vehicle aplicat a aquesta per un altre que compleixi amb 
el previst en aquesta Ordenança, sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es 
pretén substituir. 
 
6. Els vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència no podran excedir, en cap supòsit, els cinc 
anys d’antiguitat des de la seva primera matriculació. 
També hauran de tenir, a més de la revisió de la ITV vigent, un informe favorable dels tècnics de 
l’Ajuntament. Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la seva 
primera matriculació, i en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència. 
 
7. El titular de la llicència, en cas d’avaria o inutilització del vehicle, podrà disposar d’un vehicle 
autoritzat, que compleixi amb les condicions establertes en aquest Reglament, adscrit temporalment 
a la prestació del servei per un període no superior als 3 mesos. 
 
8. Els vehicles hauran de conservar i mantenir tots els elements de quan van ser autoritzats. 
L’adequació, conservació i neteja de tots els elements i instal·lacions del vehicle seran atesos 
acuradament pel seu titular. 
 
9. Les portes hauran d’estar en tot moment practicables per permetre l’entrada i la sortida del vehicle. 
 
10. Els vidres seran transparents i inestellables. No s’admetran vidres de color o làmines de material 
plàstic adhesives que redueixin el coeficient de transmissió regular de llum per sota del 75% per al 
parabrisa i del 70% per a la resta. 
 
11. L’entapissat de l’interior del vehicle serà de pell o material adequat. Les fundes que s’utilitzin per 
protegir els seients seran totalment integrables, de color fosc i uniformes en tots els seients del 
vehicle. 
 
12. Els vehicles hauran de tenir el maleter o portaequipatges lliure i disponible per a la utilització per 
l’usuari. Queda prohibit el muntatge i la utilització de la baca portaequipatge. 
 
13. Els vehicles que no reuneixin les condicions de confortabilitat, conservació, netedat o seguretat 
exigides no podran prestar servei sense un reconeixement previ de l’Ajuntament que n’acrediti la 
reparació o la solució de la deficiència observada. 
 
Article 72 
 
Elements obligatoris en el vehicle taxi. 
 
1. Els taxis de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança estaran equipats per a la prestació del servei 
amb els elements obligatoris següents: 
 
a) Sistema de climatització o d’aire condicionat i calefacció en condicions de funcionament. 



b) Aparell taxímetre homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi. Els taxímetres 
seran de tarifes múltiples i hauran de complir amb les condicions d’instal·lació, ubicació i 
funcionament que es puguin determinar mitjançant les normes complementàries corresponents. 
c) Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei 
del taxi. Els mòduls externs hauran de complir les condicions d’instal·lació, ubicació i funcionament 
que es determinin normativament. 
d) Impressora expenedora de rebuts homologada i autoritzada per a la seva utilització en el servei de 
taxi, que haurà d’emetre rebuts normalitzats a partir de la informació facilitada pel taxímetre. 
e) Sistema de localització del vehicle que permeti la connexió amb el centre d’emergències de 
Catalunya. 
f) Portaran fixes les preceptives plaquetes amb el distintiu “SP”. 
g) Els vehicles aniran proveïts amb eines pròpies per a la reparació de les avaries d’urgència amb roda 
de recanvi i extintor d’incendis. 
 
Article 73 
 
Identificació, color i distintius dels taxis de Mont-roig. 
 
1. La carrosseria exterior será d’acord amb les indicacions municipals uniforme per tots els vehicles i 
anirà col·locat l’escut o anagrama de la ciutat. 
 
2. També hauran d’anar proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius a: 
 
a) La placa amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places. 
b) El quadre de les tarifes urbanes vigents i l’extracte de drets i deures dels usuaris. 
c) La identificació del conductor mitjançant el seu carnet on haurà de figurar la seva fotografia, el 
número d’identificació fiscal i el número de la llicència. 
 
Article 74 
 
Documentació necessària en els vehicles. 
 
1. Els vehicles aplicats a les llicències de taxi hauran d’estar proveïts de la documentació següent: 
 
a) Documents relatius al vehicle, al taxímetre, l’assegurança obligatòria i el conductor. 
b) Llicència de taxi i autoritzacions per a serveis especials, si les té. 
c) Plànol de la ciutat i llistat de carrers de Mont-roig actualitzats. 
d) Llibre d’inspecció. 
e) Tots aquests documents hauran de ser presentats pel conductor als agents de l’autoritat o 
inspectors adscrits al servei de Taxi quan siguin sol·licitats. 
 
Capítol X.-De les parades. 
 
Article 75 
 
1. L’Ajuntament podrà fixar parades i determinar les dotacions estructurals de cadascuna d’elles i la 
conveniència o no d’instal·lar telèfon i d’altres mitjans que es puguin considerar adients per a la 
millora del servei. 
 
2. Podrà fixar, també, el nombre màxim dels vehicles taxis que podran estar en cada parada, i el 
nombre de places per a cada parada, i la manera d’estacionar-se. 
 



 

 

3. Es podrà establir per l’Ajuntament un servei nocturn d’urgències en rotació entre tots els titulars de 
llicències de taxi, amb la finalitat que des de les vint-i-dues hores fins a les sis hores del dia següent, 
quedi degudament atès aquest servei a la població. 
 
4. En tot cas, abans de prendre la decisió definitiva sobre el que es preveu en els paràgrafs anteriors, 
s’escoltarà el parer dels representants legals del col·lectiu de taxistes i es negociarà amb aquests la 
millor solució. 
 
Capítol XI.- Les tarifes i les taxes 
 
Article 76 
 
Tarifes 
1. La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a tarifes. Les tarifes i els suplements autoritzats són 
obligatoris per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris. 
 
2. La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ajustarà al que preveu la normativa 
vigent en matèria de preus. Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i 
l’obtenció d’un benefici empresarial raonable. 
 
3. Correspon a l’Ajuntament l’aprovació del règim i l’estructura de les tarifes aplicables als serveis 
urbans de taxi, sense perjudici de la seva autorització per l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya. La revisió de tarifes serà anual excepte que concorrin circumstàncies justificades que 
aconsellin una revisió extraordinària. 
 
4. Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant la contractació global de la capacitat 
del vehicle. 
 
5. Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades dels serveis de taxi per a les quals estiguin 
autoritzades les llicències. Els elements de les tarifes seran la baixada de bandera, la tarifa 
quilomètrica, la tarifa horària i els suplements autoritzats en les tarifes vigents. Aquests darrers 
quedaran bloquejats en la quantia màxima admesa en el canvi de tarifes. 
 
6. L’Ajuntament podrà autoritzar, en la forma i les condicions oportunes,complements per a serveis 
especials. Aquests complements i les tarifes s’exhibiran a l’interior del vehicle, en lloc visible per a la 
seva comprovació per part de l’usuari. 
 
Article 77 
 
Taxes 
 
L’Ajuntament, en els termes que estableix la legislació vigent, per les actuacions administratives 
relacionades amb el servei del taxi, fixarà les taxes corresponents anualment, l’import de les quals no 
podrà excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei, i afectaran concretament a les 
actuacions següents: 
a) Atorgament de llicències municipals de taxi. 
b) Modificació de llicències municipals de taxi. 
c) Transmissió de llicències municipals de taxi. 
d) Autoritzacions o acreditacions professionals municipals de conductors de taxi. 
e) Revisions anuals municipals dels vehicles i la documentació relatives a les llicències de taxi. 
f) Altres actuacions administratives o tècniques que se’n puguin derivar del desenvolupament del 
servei de taxi. 
 



TÍTOL VII.- ACCÈS I USOS DE LA PLATJA 
 
Capítol I .- Definicions i Servituds 
 

Article 78 

Per a una millor comprensió terminològica, i d'acord amb la normativa estatal bàsica, així com la de 
caràcter autonòmic d'aplicació, s'entén com: 

a) Platges: les zones de dipòsit de materials solts com sorres, graves i còdols, inclosos els talussos i 
dunes, amb vegetació o sense, formades per l'acció del mar o del vent marí i/o altres causes naturals o 
artificials. 

b) Aigües de bany: són les de caràcter marí en les quals el bany està expressament autoritzat o 
les que, com que no està prohibit, un número important de persones hi practica habitualment 
el bany. 

c) Zona de bany: és el lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marí i els seus voltants 
que són part de la zona accessòria d'aquesta amb relació als usos turístics i  recreatius. En tot 
cas, es considera com a zona de bany aquella que està correctament balisada per aquest 
efecte. En els trams de costa que no estiguin balisats es considera com a zona de bany la franja 
de mar contigua a la costa d'una amplada de 200 metres en les platges i de 50 metres en la 
resta de costa. 

d) Zona de varada: és la destinada a l'estada, embarcament, Desembarcament i manteniment 
d'embarcacions professionals i de lleure correctament llistades.  

e) Temporada de platja: és el període de temps en què es preveu una afluència important 
d'usuaris a les platges. Es considera temporada de platja el període establert en el Pla d'usos 
de les platges. 

Article 79 

1. La servitud de protecció és l'establerta a l'article 23 de la Llei de costes. 

2. Es poden autoritzar dins d'aquesta zona instal·lacions i activitats que per la seva naturalesa 
no puguin tenir una altre ubicació o realitzin un servei necessari o convenient per l'ús del 
domini públic. 

3. Cal que les activitats i usos públics o privats en els terrenys inclosos dins de la zona de 
servitud de protecció s'ajustin, en tot cas, a allò previst al planejament urbanístic vigent i que 
respectin qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació. 

Article 80 

La servitud de trànsit recau sobre una franja de sis metres, terra endins a partir del límit interior de la 
ribera del mar. Aquesta zona s'ha de deixar permanentment lliure per al pas públic de vianants i per 
als vehicles de vigilància i salvament, llevat dels espais especialment protegits. En llocs de trànsit 
difícil o perillós, aquesta amplada es pot ampliar tant com sigui necessari, fins a un màxim de 20 
metres. 

Article 81 



 

 

La servitud d'accés públic i gratuït al mar recau, en aquelles zones delimitades per la Llei de costes, el 
Pla d'usos o altres títols habilitants, dins de cada platja, en la longitud i amplada que demanin la seva 
naturalesa i la finalitat de l'accés. 

Capítol II.- Normes d’ús, 

Article  82 

Drets i deures dels usuaris 

1. Aquesta Ordenança regula els drets i deures dels veïns, habitants i visitants del municipi amb 
relació a l'ús del mar i de la seva ribera. Els usuaris de la zona de domini públic i la seva zona de 
protecció tenen el dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi ambient i a la qualitat de vida 
exigibles d'acord amb l'ordenament vigent i amb aquesta Ordenança. 

2. Tots els usuaris tenen l'obligació d'utilitzar correctament l'espai públic regulat en aquesta 
Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d'acord amb la seva naturalesa, 
destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres usuaris a usar-lo i a 
gaudir-ne. 

3. Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableix la legislació vigent 
sectorial d'aplicació. 

4. L'Ajuntament ha d'establir els mecanismes adients per atendre les reclamacions, denúncies o 
suggeriments dels usuaris i per exercir les accions que en cada cas escaiguin. 

5. Tots els usuaris tenen el deure de complir les normes contemplades en aquesta Ordenança i de 
denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin coneixement cert. En general, tots els 
usuaris estan obligats, quant a la neteja de les platges i aigües de bany, a  observar una conducta que 
tendeixi a evitar-ne i prevenir-ne l'embrutiment. 

Capítol IIl.-Règim general d'utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre. 

Article 83 

1. La utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre és lliure, pública i gratuïta per als usos 
comuns i en harmonia amb el tarannà d'activitats com passejar, estar-se, banyar-se, navegar, 
embarcar, desembarcar, varar, pescar, i altres actes semblants que no requereixin obres ni 
instal·lacions de cap tipus i que es realitzin segons les lleis i reglaments vigents, així com segons 
aquesta Ordenança. 

2. Únicament es pot autoritzar l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a aquelles activitats 
o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. Aquestes activitats o 
instal·lacions han d'exercir una funció o realitzar un servei públic. 

3. Els embarcadors, rampes i altres tipus atracadors per a les embarcacions de qualsevol tipus, llevat 
dels artefactes flotants, no es poden ubicar fora de la zona de servei dels ports. 

Capítol IV.-Règim d'utilització de les platges 

Article 84 

Les platges no són d'ús privat, sense perjudici d'allò que estableix la Llei de costes i el Reglament que 
la desenvolupa. 



Article 85 

Instal·lacions 

1. Les instal·lacions seran autoritzades pels preceptius títols habilitants o en el Pla d'usos, en què es 
dibuixarà la ubicació i ocupació de totes les instal·lacions i serveis. 

2. L'horari del servei d'aquestes instal·lacions serà l'establert als respectius títols habilitants o en el Pla 
d'usos, però per defecte és des de les 08.00 hores fins a les 22.00 hores. 

3. Les instal·lacions que s'autoritzin seran de lliure accés al públic, llevat que per raons de policia, 
d'economia i altres d'interès públic, correctament justificades, s'autoritzin altres modalitats d'ús. 

4. L'ocupació de la platja per a instal·lacions de qualsevol tipus, incloses les autoritzades pels serveis 
de temporada, no pot superar, en conjunt, la meitat de la superfície de la platja en plenamar un cop 
descomptada la superfície dels accessos, i s'ha de distribuir de forma homogènia al llarg de la platja. 
Aquesta ocupació serà la que determini el Pla d'usos de les platges i altres títols habilitants. 

5. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de tenir-la en bon estat i en perfectes 
condicions i de reposar-la, per raó d'envelliment per l'ús, si fos el cas, i a petició de l'Ajuntament. 

6. Les instal·lacions que donin un servei a l'usuari han de disposar del llistat de preus en un lloc ben 
visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i anglès. D'altra banda també han 
de disposar de fulls de reclamació a disposició del públic. 

Article 86 

Guinguetes o quioscs 

1. La instal·lació de guinguetes pel que fa a dimensions i distàncies amb relació a altres instal·lacions 
resta subjecta a les disposicions legals i reglamentàries pertinents. 

2. L'Ajuntament determina el nivell de serveis i d'equipaments que en cada cas consideri més adequat. 
En el cas que no estiguin equipats amb serveis d'aigua corrent ni connectats a la xarxa d'evacuació 
d'aigües residuals, es destinaran únicament i exclusivament a la venda de begudes, gelats i menjar 
servit en recipients d'un sol ús. 

3. Per mantenir una uniformitat de totes les instal·lacions de les platges, les guinguetes i les terrasses 
han de ser del model homologat que s'estableixi o, si fos el cas, de qualsevol altre model que aprovés 
l'Ajuntament. 

Article 87 

Gandules, tendals i ombrel·les 

1. Les gandules, tendals i ombrel·les i el seu nombre han de ser les autoritzades al corresponent títol 
habilitant o al Pla d'usos i s'han de col·locar segons els acotaments dibuixats en els plànols d'aquest, i 
no se'n pot canviar la ubicació, modificar-ne l'ocupació ni incrementar-ne el nombre sense la 
corresponent autorització. 

2. Aquest material s'ha de recollir diàriament i col·locar al lloc previst a l'efecte. En cas que no sigui 
utilitzat en la seva totalitat, el material ha de romandre recollit i ben col·locat. 



 

 

3. Cal deixar entre dues rengleres de gandules i tendals un pas lliure sense cap instal·lació que ha de 
ser com a màxim un metre i mig, i es pot variar segons l'amplada de cada platja. 

4. Aquest tipus d'instal·lacions s'han de col·locar a partir dels 2 metres des de cada accés, i cal deixar 
aquest accés com a servitud d'accés al mar i sense cap tipus d'instal·lacions. També es cal deixar 
lliures les lleres de les rieres existents en les platges i les servituds de trànsit. 

5. Les ombrel·les han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no punxants i sempre amb les 
correctes mesures de seguretat, sense desentonar amb l'aspecte general de la platja. No poden 
presentar cap tipus de publicitat. 

Article 88 

Artefactes flotants 

1. A la platja solament  es podrà autoritzar la varada d'artefactes flotants com patins, piragües i taules 
de surf, entre d'altres semblants. 

Els usuaris de patis hauran de portar armilles salvavides que hauran de ser subministrats pels 
concessionaris de l'autorització dels patins. 

2. Aquests artefactes han de realitzar l'entrada i la sortida pels canals corresponents a una velocitat 
màxima de 3 nusos i s'han d'allunyar a més de 100 metres de la riba del mar, sense sobrepassar els 250 
metres. 

3. Es prohibeix el bany i l'estada en les zones destinades a varada i dins dels canals d'entrada i sortida 
que estiguin correctament balisats. 

4. El subjecte autoritzat ha d'informar els usuaris del dret preferent que tenen els banyistes a estar 
tranquils dins de les zones de bany. 

5. El subjecte autoritzat haurà de demanar a les autoritats competents els permisos necessaris per a la 
navegació dels artefactes. 

Article 89 

Navegació esportiva i de lleure 

1. En les zones de bany balisades queda prohibida la navegació esportiva i de lleure, i la utilització de 
qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant mogut per vela o motor. Les entrades i sortides s'han de 
realitzar per mitjà dels canals correctament senyalitzats. 

2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin balisats, les embarcacions no poden 
navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d' adoptar totes les precaucions necessàries per evitar 
situacions de risc respecte a la seguretat dels banyistes. Està prohibit el llençar qualsevol residu des de 
les embarcacions. 

3. Les varades d'aquest tipus d'embarcacions estaran dins dels clubs nàutics del municipi o dins dels 
ports esportius, i queda totalment prohibida la varada a la mateixa platja. 

4. Les escoles nàutiques tenen un espai reservat per a la recepció d'alumnes, però l'ensenyança s'ha 
de realitzar fora de les zones de bany. 



Article 90 

Estacionament i circulació de vehicles 

1. Es prohibeix l'estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat d'aquells 
vehicles destinats a la neteja, manteniment i vigilància de les platges, serveis d'urgències, seguretat o 
similars. 

2. Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a minusvàlids, així com 
la utilització, en l'aigua de mar, d'aquells aparells especialment dissenyats amb aquesta finalitat, sense 
perjudici de les precaucions que han d'adoptar els mateixos minusvàlids i persones que els assisteixen 
respecte a la seva seguretat i la de la resta de banyistes. 

Article 91 

Acampada i campaments a les platges 

1. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges. 

2. S'entén com acampada la instal·lació de tendes d'acampada, ombrel·les no diàfanes en els seus 
laterals o de vehicles o remolcs habitables. S'entén com a campament l'acampada organitzada dotada 
dels serveis establerts per la normativa vigent. 

3. S'assimila a acampar el fet d'instal·lar-se a dormir a la platja. 

Article 92 

Pesca recreativa 

En compliment del que disposa l'apartat 3 de l'article 14 del Decret 109/1995, de 24 de març, del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la pesca 
recreativa marítima, durant la temporada de bany resta prohibit de realitzar activitats de pesca 
recreativa amb canya i queda limitada, llevat que la normativa municipal prevegi o autoritzi una altra 
cosa, al següent: 

a) Solament es pot realitzar la pesca recreativa amb canya en els espigons, rocalls i/o en la 
línia marítima sense balisar, des de les 21.00 hores fins a les 08.00 hores del dia 15 de maig 
al dia 15 de setembre, ambdós inclosos, llevat d'autorització municipal atorgada a l'efecte. 

b) Durant la resta de temporada inclosa dins del Pla d'usos es pot pescar en horari diürn, en  
tots els espigons i rocalls de la costa marítima del municipi. 

c) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a les platges 
del municipi, sempre que es compti amb l'autorització municipal corresponent i estiguin 
autoritzats per la Direcció General de Pesca Marítima, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 23 del Decret 109/1995 i no s'impedeixi amb tanques o acordonaments la lliure 
circulació i ús de la platja o l'accés a les zones i instal·lacions de temporada. 

d) La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb arpons, queda 
totalment prohibida. 

Article  93 

Activitats esportives, culturals i jocs 



 

 

1. Resta prohibit, a la sorra i dins de l'aigua, durant tota la temporada de bany, la realització de 
qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d'usuaris. 

2. En el corresponent títol habilitant o en el Pla d'usos s'han de marcar les zones destinades de manera 
permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs. Aquestes zones han d'estar emmarcades dins 
de les platges i en els llocs on es minimitzi aquesta molèstia i sempre a una distància superior a 6 
metres respecte a la resta d'instal·lacions. 

3. Les activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per l'Ajuntament, sense perjudici de 
l'autorització procedent per part d'altres administracions si és el cas, s'han d'ubicar en zones en què, 
pel tipus d'activitat, es cregui més convenient. En aquest cas, l'espai destinat a l'activitat es pot 
delimitar amb tanques amb l'autorització corresponent. 

4. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, cal que siguin 
autoritzades per l'Ajuntament i han de seguir el que s'estableix al paràgraf anterior. 

5. En el cas de realització, prèvia autorització municipal d'activitats o celebracions extraordinàries de 
qualsevol mena o naturalesa, festes populars, revetlles, espectacles musicals, pirotècnica o similars, 
tant si són públics com privats, l'Ajuntament assenyala les mesures especials d'aplicació per a aquests 
esdeveniments. Els seus organitzadors vetllaran perquè, durant la celebració, els espais utilitzats i els 
seus elements no es deteriorin, restant obligats, en el seu cas, a la seva reparació. Quan les 
circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir-los que dipositin una fiança o subscriguin una 
pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 

Article 94 

Emissions sonores 

1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l'espai natural es prohibeix la utilització en les platges 
d'aparells de ràdio, cassettes, CD o similars, instruments musicals o qualsevol altre instrument o mitjà 
que emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta d'usuaris. S'entén que es produeix la molèstia 
quan el soroll supera els 40 decibels. Les guinguetes o quioscs, prèvia autorització, poden emetre 
música ambiental durant l'horari d'obertura, sempre que el nivell del soroll emès no ultrapassi els 60 
decibels. 

2. Llevat d'autorització especial, solament està permès el sistema de megafonia autoritzat per 
l'Ajuntament i utilitzat per el servei de salvament i socorrisme de les platges i altres sistemes 
d'informació de les activitats a les platges o d'interès general. 

Article 95 

Venda ambulant i altres activitats 

1. A les platges queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus de producte o article en 
general, i en concret de productes alimentaris com entrepans, fruites, aperitius, gelats, begudes i 
anàlegs, així com la seva demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor disposi de la 
corresponent autorització municipal. 

2. Es prohibeix igualment la realització d'activitats o prestació de serveis com massatges, tatuatges, 
vidència i similars, i la seva demanda, ús o consum, llevat d'autorització municipal a favor de qui els 
realitza o presta. 



3. Als efectes previstos en els dos apartats anteriors, la llicència o autorització ha d'estar situada en un 
lloc perfectament visible. 

  
4. Els agents de l'autoritat municipal podran comissar els productes a aquelles persones que realitzin 
aquesta venta prohibida, amb independència de la notificació de la sanció corresponent. Els 
productes requisats seran retornats a l'infractor un cop acrediti ser-ne el legítim propietari i hagi pagat 
la multa que li hagi estat imposada. 

Article 96 

Publicitat 

1. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques o mitjans acústics o 
audiovisuals sense l'autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició és aplicable a qualsevol 
emplaçament o mitjà de difusió. 

2. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència a elements de publicitat és 
responsabilitat dels anunciants. 

3. La retirada dels elements publicitaris, l'han d'efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho faran els 
serveis municipals de l'Ajuntament i s'imputaran als responsables els costos corresponents al servei 
prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 

Article  97 

Pintades o grafits 

1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes o espais 
d'ús públic sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. 

2. Els agents de l'autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans empleats quan el grafit o 
pintada es realitzi sense la corresponent autorització. 

3. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible la 
neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat comminaran 
personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sens perjudici de la imposició 
de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

Capítol V.- Condicions higienicosanitàries de les zones de bany 

Article 98 

1. Els usuaris de les platges tenen dret a ser informats per l'Ajuntament dels resultats de les anàlisis 
facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya sobre la manca de 
condicions per al bany de les aigües, en el cas de no tenir els criteris de qualitat mínima exigides per 
la normativa vigent. 

2. En l'àmbit de les seves competències i en l'exercici de llurs responsabilitats, s'han de prendre les 
següents mesures necessàries per a la protecció de la salut dels usuaris: 

a) Cal senyalitzar l'equipament dels serveis públics i de les possibles limitacions d'ús que poguessin 
existir, d'acord amb la normativa vigent. 



 

 

 
b) Cal senyalitzar i informar de la prohibició de bany, d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança 
sobre les limitacions del bany i també respecte del que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua de la 
Generalitat de Catalunya, i cal realitzar les accions necessàries fins que no es comuniqui la desaparició 
del risc sanitari. 

 
c) L'Ajuntament ha de donar la publicitat necessària a l'informe anual elaborat per l'Agència Catalana 
de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, on es recull la situació higienicosanitària de les aigües i 
zones de bany. 

Article 99 

Tinença d'animals domèstics 

1. Queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la circulació o 
permanència d'animals a les platges. 

2. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal poden 
requerir que el propietari o la persona que condueixi l'animal procedeixi a retirar-lo del lloc amb 
independència de la notificació de la sanció corresponent. 

3. L'Ajuntament ha de col·locar en cada accés a la platja un rètol informatiu d'aquesta prohibició, com 
també en els rètols informatius de cada platja. 

4. Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que acompanyin les persones a qui 
serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d'aquestes d'adoptar les mesures adients per evitar 
molèsties o riscos per a la resta d'usuaris. 

Article 100 

Cabines sanitàries 

1. Queda totalment prohibida l'evacuació fisiològica en el mar o en les platges. L'Ajuntament ha de 
fomentar que es posin a disposició dels usuaris de les platges cabines sanitàries a cada platja. 

2. Les cabines sanitàries s'han de netejar d'acord amb l'ús que se'n faci. 

Article 101 

Mobiliari urbà 

1. L'Ajuntament ha de fomentar la col·locació a totes les platges de dutxes, renta-peus, bancs, 
passarel·les i altre mobiliari urbà per dotar-les d'un millor nivell d'equipaments. 

2. Resta prohibit rentar-se dins del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar. 
També ho està utilitzar qualsevol producte en els dutxes i renta-peus de les platges. 

3. Resta prohibit donar a les dutxes, als renta-peus i a tot el mobiliari urbà existent en les platges un ús 
diferent d'aquell per al qual estan destinats. 



4. Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut del mobiliari urbà que pugui malmetre'l o 
deteriorar-lo, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, grafits o 
elements similars. 

Article 102 

Foc 

1. Llevat que hi hagi autorització municipal, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc a la platja,  sorra, 
pedres, rocalls o l'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les platges. 

2. Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a la platja. 

Article 103 

Residus 

1. Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en les ordenances 
municipals de residus urbans i neteja viària del municipi. Concretament i respecte al domini públic 
marítim terrestre: 

a) Resta prohibit dipositar en la sorra de la platja o dins de l'aigua qualsevol tipus de residus com 
papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, vasos, llaunes, botelles, puntes de 
cigarretes, etc., així com deixar abandonades cadires de platja, ombrel·les, roba, sabates, etc. 

 
b) Els residus s'han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb aquesta finalitat estan 
distribuïts al llarg de les platges. 

2. Per a l'ús correcte de les papereres de la platja, cal seguir les següents normes: 

a) Es prohibeix llençar materials encesos a les papereres de recollida de residus. 
 

b) Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb arestes tallants o que puguin representar un risc per 
als usuaris de les platges fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar les persones que 
facin un ús correcte de les papereres. En cas que la paperera estigui plena, cal dipositar el residu a la 
que estigui més a prop. 

 
c) Es prohibeix dipositar productes amb líquid, fustes, animals morts i altres residus que no siguin 
producte de l'ús normal dels usuaris de les platges. 

 
d) Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut de les papereres que pugui malmetre-les o 
deteriorar-les, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, grafits o 
elements similars. 

 
e) L'Ajuntament ha d'informar de la utilització de les papereres de la manera que consideri més 
adequada, preferentment als accessos a les platges. 



 

 

 
f) Els agents de l'autoritat municipal poden requerir que l'usuari de les platges utilitzi correctament les 
papereres, i poden, si fos el cas, demanar que dipositin correctament els seus residus, amb 
independència de cursar la corresponent denúncia. 

3. Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l'aigua de mar qualsevol tipus de recipient que hagi 
estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques. 

4. A efectes de recollida de residus, l'Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els residus siguin 
lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o a gestors autoritzats. 

5. Resta totalment prohibit llençar a la platja o a l'aigua qualsevol element, substància, producte o 
material aliè al medi natural i en concret: 

a) Líquids o materials susceptibles d'afectar la integritat i seguretat de les persones. 
b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la platja o a l'aigua. 
c) Rentar o reparar vehicles o màquines a la platja, excepte en els casos de reparacions d'emergència 
en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars. 
d) Embrutar la platja com a conseqüència de la tinença d'animals. 
e) Fer evacuacions fisiològiques a la platja o a l'aigua. 

Article 104 

Neteja de les platges 

1. La neteja de les platges, en temporada de platja, es realitza bàsicament durant la nit per minimitzar 
les molèsties ocasionades per la maquinària i el personal, i es pot variar segons l'època  de l'any i la 
zona que cal netejar. 

2. Queda prohibida l'estada a les platges mentre s'efectuïn els treballs de neteja. 

3. La neteja dels espais de domini públic marítim terrestre embrutats com a conseqüència de l'ús 
especial o privatiu és responsabilitat dels titulars d'aquest ús. El manteniment de la neteja de l'espai 
de les mateixes instal·lacions com de l'espai sota la seva influència és responsabilitat dels establiments 
que en disposen de l'ús. 

4. Els organitzadors d'un acte públic a la zona de domini públic maritimoterrestre són responsables de 
l'embrutiment produït com a conseqüència d'aquest acte. A efecte de la neteja, i concretament de 
l'espai on s'ha produït l'acte públic, l'Ajuntament pot demanar fiança per l'import dels serveis de 
neteja necessaris per eliminar l'embrutiment previst de l'acte. 

TÍTOL VIII.- Retolament i numeració de les vies públiques 
 
Article 105 
 
1. Les vies públiques es distingiran i s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna. 
 
2. La denominació de les vies públiques podrà fer-se d'ofici o a instància de part. La resolució de 
l'expedient correspondrà al Ple de l'Ajuntament. 
 
Article 106 
 



El retolament de les vies públiques, que tindrà caràcter de servei públic, es realitzarà mitjançant el 
model oficial. La col·locació de la placa identificativa del nom del carrer es portarà a terme des de 
l’Ajuntament. 
 
Article 107 
 
1. Cap casa, solar o pati, dins del sòl urbà de la població, mancarà de número. 
 
2. Amb l’aprovació dels Plans o Projectes de reparcel·lació, el cadastre traslladarà la proposta a la 
Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura perquè assigni nom als nous vials, excepte en aquells 
supòsits en els quals s'hagi proposat algun nom a instància de part. 
 
3. L'aprovació definitiva dels Projectes de reparcel·lació d'un determinat àmbit origina, a més dels 
nous vials, l'aparició de parcel·les. 
 
Des de l'Ajuntament s'incorporaran aquestes parcel·les al sistema propi intern i, amb el nom del vial ja 
oficial s'assignaran els accessos (numeració postal), als solars. 
 
4. Quan hi ha una sol·licitud de llicència d'obres per construir en els nous solars, des de l'Ajuntament 
s'assignaran els accessos definitius, un cop comprovats els accessos reals (vestíbuls) dels nous edificis. 
 
5. Els nous accessos s'assignaran seguint el procediment intern del Cadastre i es comunicaran 
mitjançant informe intern vinculat a la llicència. 
 
6. El número haurà de ser col·locat pel propietari de l'edifici o solar a la porta principal o al centre de 
la línia de la finca frontera amb la via pública. El número de la finca s'ajustarà, preferentment, al model 
i als requisits fixats per l'Administració municipal i s’haurà de conservar, en tot moment, en perfecte 
estat de visibilitat i de neteja. 
 
7. L'assignació de número i la placa que el conté estaran subjectes a la taxa corresponent. 
 
Article 108 
 
1. Quan un edifici tingui vestíbul o accés a dos o més carrers, cadascun tindrà la numeració 
corresponent. 
 
2. Les finques situades a les places tindran també numeració correlativa, llevat que algun o alguns 
dels costats de la plaça constitueixi el tram d'una altra via pública, en aquest cas, les finques portaran 
la numeració de la via de la qual formen part. 
 
Article 109 
 
1. Preferentment, la numeració dels vials s’inicia des del punt més pròxim a l'edifici principal de 
l'Ajuntament. 
 
2. La numeració serà sempre correlativa de parells i senars. A la dreta hi haurà els senars i a l'esquerra, 
els parells. 
 
Article 110 
 
Els edificis de servei públic d'entitats oficials, els monuments artístics o arqueològics, edificis 
catalogats com a històrics, etc., a més a més del número que els correspongui, podran indicar el seu 
nom, el destí o la funció. 



 

 

 
Article 111 
 
1. Els propietaris de finques no es podran oposar a la fixació a les seves façanes, reixes i tanques, 
d'elements indicadors de retolament de la via, de senyals de circulació o de referència al servei 
públic, així com d'enllumenat públic o altres serveis. 
 
2. La servitud serà gratuïta i es podrà establir d'ofici, sense més indemnització que la dels 
desperfectes causats. 
 
Article 112  
 
En cas d’inexistència a les finques del corresponent element indicador de la numeració o de 
discordança de la instal·lació amb la numeració oficial vigent, es requerirà a l’interessat per tal que en 
un període de dos mesos procedeixi a reparar els defectes corresponents. Si no es fa així, la infracció 
serà qualificada com a lleu i donarà lloc, a més de la multa corresponent, a la col·locació o substitució 
de l’element pels serveis municipals a càrrec del propietari 
 
TÍTOL IX.- DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES 
D'APLICACIÓ 
 
Capítol I.- Procediment aplicable 
 
Article 113 
 
Totes les infraccions tipificades en el Bloc I d’aquesta ordenança es sancionaran prèvia tramitació del 
procediment regulat en aquest títol, llevat que hi hagi un procediment sancionador específic. 
 
Article 114 
 
1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions tipificades 
expressament i les que en general constitueixin vulneracions de les normes que conté, sempre dintre 
del marc que per a les infraccions estableix l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
2. Les infraccions tipificades en els articles d’aquesta ordenança, seran d’aplicació en defecte de 
regulació per la legislació sectorial corresponent. 
 
Article 115 
 
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus : 
 
a) Seran molt greus les infraccions que suposin : 
 
1r. Una pertorbació rellevant de la convivència, que afecti de manera greu, immediata i directa a la 
tranquil·litat o a l’exercici dels drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament d’activitats 
de tota classe, conforme amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornaments públics, sempre que 
es tracti de conductes no assimilables en els previstos en el capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 de 
febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 
 
2n. L’impediment de l’ús d’un servei públic per a les altres persones amb dret a la seva utilització. 
 
3r. L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei públic. 



 
4t. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o 
elements d’un servei públic. 
 
5è L’impediment de l’espai públic per a les altres persones amb dret a la seva utilització. 
 
6è. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves 
instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de seguretat ciutadana. 
 
b) Les infraccions es classificaran en greus i lleus d’acord amb els següents criteris : 
 
1r. La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets 
d’altres persones o activitats. 
 
2n. La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornaments públics. 
 
3r. La intensitat de la pertorbació ocasionada per l’ús d’un servei o d’un espai públic per part de 
persones amb dret a utilitzar-los. 
 
4t. La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un servei públic. 
 
5è. La intensitat de la pertorbació ocasionada als equipaments, infraestructures, instal·lacions o 
elements d’un servei o d’un espai públic. 
 
c).- En tot cas, es consideren infraccions o faltes lleus, les que impliquen mera negligència o 
descurança, les conseqüències de les quals no afectin la seguretat o la salubritat públiques. 
 
Article 116 
 
1. L’exercici de la potestat sancionadora es durà a terme sota els següents principis de legalitat, 
iretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. 
 
2. La qualificació de les infraccions, de manera general, es realitzarà prenent en consideració els 
criteris següents : 
a) Existència d’intencionalitat o reiteració 
b) Naturalesa dels perjudicis causats 
c) Benefici il·lícit que comporti la infracció 
d) Reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, si 
ha estat declarat per resolució ferma 
e) Desobediència a requeriments efectuats per l’autoritat competent 
f) Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament 
g) Ànim de lucre, temeritat o mala fe. 
 
3. Les sancions administratives en cap cas podran implicar privació de llibertat. 
 
4. L’establiment de sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les infraccions 
tipificades en aquesta ordenança no resulti més favorable (beneficiosa) per a l’infractor que el 
compliment de les normes infringides. 
 
5. Només podran sancionar infraccions comeses i pel que fa a conductes i fets constitutius 
d’infraccions administratives determinades per una llei anterior a la seva comissió. 
 
Article 117 



 

 

 
1. Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades amb multes,l’import de les 
quals serà graduat dintre dels màxims establerts per la legislació vigent en cada moment per a la 
sanció d’infraccions a les ordenances municipals, que són els següents: 
 
a) Infraccions lleus : multes de 50 € fins a 750 € 
b) Infraccions greus : multes 751 € fins a 1500 € 
c) Infraccions molt greus : multes 1501 € fins a 3000 € 
 
2. En els supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes, seran d’aplicació 
les establertes a la legislació sectorial dins dels límits que s’atribueixin a la competència local. 
 
3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor perquè reposi la situació 
alterada al seu estat original i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a l’administració 
pels fets sancionats. Les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals serviran de base per a 
la determinació dels danys i perjudicis soferts. 
 
4. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta ordenança no exclou, en els casos de 
desobediència o resistència a l’autoritat municipal o els seus agents, que es passi el tant de culpa als 
tribunals de justícia. 
 
5. Les normes definidores d’infraccions i sancions no seran susceptibles d’aplicació analògica. 
 
6. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà seguint els 
procediments establerts. 
 
7. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d’un determinat fet imputable d’acord amb la 
tipificació d’infraccions d’una ordenança sectorial i la d’aquesta ordenança, prevaldrà l’ordenança 
sectorial. 
 
Article 118 
 
1. D’acord amb la legislació sectorial específica es podran imposar altres sancions com : 
 
a) Suspensió temporal d’activitats 
b) Clausura temporal d’establiments 
c) Reducció de l’horari d’obertura al públic dels establiments 
d) Comís d’animals . 
e) Immobilització temporal de vehicles 
f) Adopció d’altres mesures necessàries per fer cessar les actuacions infractores o per restaurar l’ordre 
jurídic infringit. 
 
Article 119 
 
1. Les infraccions i sancions que es regulen en aquesta ordenança, que no tinguin un termini específic 
de prescripció determinat (assenyalat) per la legislació sectorial, prescriuran en els terminis establerts 
en la normativa general de procediment administratiu. 
 
2. Les infraccions prescriuran: 
 
a) Infraccions molt greus: 3 anys. 
b) Infraccions greus: 2 anys 
c) Infraccions lleus: 6mesos 



 
3. Les sancions prescriuran: 
a) Sancions per faltes molt greus: 3 anys 
b) Sancions per faltes greus: 2 anys 
c) Sancions per faltes lleus: 1 any 
 
4. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la infracció s’ha 
comès. 
 
5. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des del dia següent a aquell en què 
sigui ferma la resolució que imposa la sanció. 
 
6. En aquesta matèria, es tindrà en compte, especialment, allò que preveuen les normes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i el procediment 
administratiu comú. 
 
Article 120 
 
1. Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança: 
a) Les persones, físiques o jurídiques, autores materials de les infraccions, sigui per acció o per 
omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o afectats d’alguna causa legal d’inimputabilitat.- 
En aquests dos casos, en respondran el pares, les mares, els tutors o tutores o aquelles persones que 
tinguin atribuïda la custòdia o guarda legal. 
b) Les persones, físiques o jurídiques, titulars o propietaris dels vehicles amb els quals s’hagi comès la 
infracció, d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent. 
c) En el cas d’infraccions derivades del comportament d’animals, les persones, físiques o jurídiques, 
que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord amb el que estableixi la legislació sectorial vigent. 
d) Les persones, físiques o jurídiques, titulares de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret 
atorgat per la llicència, cometin una de les infraccions especificades en l’ordenança 
e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència. 
 
2. Quan l’incompliment de les obligacions previstes en una disposició legal o en aquesta ordenança 
correspongui a varies persones conjuntament, respondran de forma solidària de les infraccions i de les 
sancions que s’imposin. 
 
Capítol II.- Procediment sancionador ordinari 
 
Article 121 
 
1. L’Ajuntament durà a terme la potestat sancionadora atribuïda per l’article 4 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, d’acord amb els articles 139 a 141 de la mateixa llei i mitjançant el procediment sancionador 
que s’estableix en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP i procediment administratiu comú,, i 
pel RD 1398/1993 de 4 d’agost que va aprovar el Reglament del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, de la Generalitat, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de la competència de la Generalitat. 
 
2. Les infraccions seran sancionades per l’Alcalde o Alcaldessa, llevat dels casos en què aquesta 
facultat estigui atribuïda per llei a altres òrgans. No obstant això, es pot delegar la competència en 
altres òrgans o membres de l’Ajuntament, com assenyala l’article 10.3 del RD. 1398/1993 de 4 d’agost 
que va aprovar el Reglament per l’exercici de la potestad sancionadora. 
 
3. La resolució de la delegació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 



 

 

 
4. D’acord amb els principis del procediment sancionador, s’ha d’establir la deguda separació entre la 
fase instructora i la sancionadora, les quals s’han d’encomanar a òrgans diferents. 
5. En cap cas es podrà imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el procediment necessari previst 
en aquesta ordenança i en la normativa general. 
 
Article 122 
 
1. En qualsevol moment del procediment l’òrgan competent per a la incoació del procediment 
sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional 
que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment i assegurar l’eficàcia de la resolució final 
que pogués dictar-se. 
 
2. Si fos el cas, es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència, la 
presentació de fiances, i també es podrà acordar la retirada d’objectes, materials, utensilis, estris o 
productes amb els que s’estigui generant o s’hagi generat la infracció per raons de sanitat, higiene o 
seguretat. 
 
3. Aquestes mesures es podran adoptar amb l’actuació de la Policia Local una vegada formulada la 
denúncia preceptiva i podran ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el 
procediment. 
 
Article 123 
 
1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment es podran realitzar actuacions prèvies pels serveis 
municipals corresponents, per tal de determinar amb caràcter preliminar, i amb la major precisió 
possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació dels possibles 
responsables i les circumstàncies rellevants que concorren en uns i altres. 
 
2. Sense perjudici de la tramitació de l’expedient sancionador corresponent, els o les agents de 
l’autoritat impediran l’actuació il·lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries a aquest efecte. 
 
3. Quan de les actuacions prèvies es conclogui que ha prescrit la infracció, l’òrgan competent 
acordarà que no procedeix d’iniciar el procediment sancionador. La resolució s’haurà de notificar als 
interessats afectats. 
 
4. Les actuacions prèvies es duran a terme pels òrgans que tinguin atribuïdes funcions d’investigació i 
inspecció en la matèria, i en defecte d’aquests per la persona o òrgan administratiu que es determini 
per òrgan competent. 
 
Article 124 
 
1. El procediment s’inicia d’ofici per pròpia iniciativa de l’òrgan competent, per ordre superior, a 
conseqüència de denúncia de qualsevol persona, o a conseqüència de petició raonada d’altres 
òrgans, mitjançant l’acord de l’òrgan competent per a sancionar. 
 
2. Mitjançant la denúncia es posa en coneixement de l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet 
que pugui ser constitutiu d’una infracció establerta en aquesta ordenança. 
 
3. La denúncia haurà d’expressar la identitat de la persona o persones que la presenten, la informació 
dels fets que poguessin constituir infracció, la data dels fets i, quan sigui possible, la identitat dels 
presumptes responsables. 
 



4. Si el denunciat o la denunciada sol·licita la iniciació del procediment sancionador, l’Ajuntament 
haurà de comunicar-li la iniciació o no de l’esmentat procediment.Si la denúncia fos greument 
injustificada, se li podrà carregar al denunciant les despeses originades per l’actuació de 
l’Administració en la tramitació de la denúncia, i si a més hi concorre mala fe, es podrà considerar falta 
lleu. 
 
5. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor podrà declarar 
confidencials les dades personals del denunciant, tot garantint l’anonimat d’aquest en el transcurs de 
la tramitació de l’expedient. Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti el denunciant. 
 
6. En qualsevol moment del procediment en què els òrgans competents considerin que els fets també 
poguessin ser constitutius d’il·lícit penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal, sol·licitant a la vegada 
testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació. 
 
Article 125 
 
1. L’acord d’iniciació s’efectuarà d’ofici per decret de l’Alcaldia o acord de l’òrgan competent per 
sancionar, bé per pròpia iniciativa, bé com a conseqüència d’alguna petició o de prèvia denúncia, i 
tindrà com a contingut mínim el següent : 
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables 
b) El fets, succintament exposats, la seva possible qualificació i les sancions que hi poguessin 
correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció 
c) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i la norma que li atribueixi la competència 
d) L’instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, nomenats per l’òrgan competent per 
sancionar, amb expressa indicació del règim de recusacions. 
e) L’advertiment de la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o del pagament 
voluntari de la sanció pecuniària, amb els efectes previstos a l’apartat 3 d’aquest article. 
f) Mesures de caràcter provisional que eventualment s’hagin pogut adoptar amb l’acord d’iniciació del 
procediment. 
g) Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per al seu 
exercici. 
  
2. Es crearà una unitat administrativa encarregada de tramitar els procediments administratius 
sancionadors previstos en aquesta ordenança. 
 
3. L’acord d’iniciació es comunicarà a l’instructor amb trasllat de les actuacions, al denunciant, al 
presumpte responsable o responsables i als possibles interessats, als quals s’advertirà que, si no 
efectuen al·legacions en el termini de 15 dies, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució 
sempre que contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
4. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre 
el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent. 
 
5. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l’inculpat, en qualsevol moment 
anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas, tindrà 
dret a una reducció del 30 per 100 de l’import. El dret a aquesta reducció es perd en el cas que 
formuli al·legacions o impugni la resolució. A banda, en el seu cas, haurà de reparar la situació 
alterada i haurà d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats a l’Administració. 
 
Article 126 
 



 

 

1. L’instructor realitzarà d’ofici quantes actuacions resultin necessàries per a l’examen dels fets, 
reclamant les dades i informacions que siguin rellevants per determinar en el seu cas l’existència de 
responsabilitats susceptibles de sanció. 
 
2. L’instructor formularà el plec de càrrecs amb el contingut següent : 
a) La identificació de les persones o entitats presumptament responsables. 
b) Exposició dels fets imputats. 
c) La infracció o infraccions que els fets puguin constituir. 
d) Sancions aplicables. 
e) Exposició de danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat. 
f) Les mesures de caràcter provisional que, si s’escau, s’adoptin. 
 
3. El plec de càrrecs ha de ser notificat als interessats, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
4. Els interessats podran formular al·legacions i proposar proves en el termini de 15 dies següents a la 
notificació de la instrucció de l’expedient. Rebudes les al·legacions i la petició de proves o 
transcorregut el termini atorgat, l’òrgan instructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova per 
un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies. 
 
5. El fets constatats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat formalitzats en 
document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor probatori sense perjudici de les 
proves que puguin practicar els propis administrats. 
 
6. Els òrgans i dependències administratives de qualsevol de les administracions públiques, facilitaran 
a l’òrgan instructor els antecedents i informes necessaris per al desenvolupament de la seva actuació. 
 
Article 127 
 
Seran drets del presumpte responsable : 
a) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments sancionadors en què 
tinguin la condició de presumptes responsables i obtenir còpies dels documents que composen 
l’expedient. 
b) Obtenir còpia segellada dels documents originals que aportin, i també la devolució d’aquests, 
excepte quan hagin de figurar en el procediment. 
c) Utilitzar les llengües oficials de la nostra comunitat autònoma 
d) No presentar documents que no siguin exigibles per les normes aplicables al procediment o que ja 
es trobin en poder de l’Administració actuant. 
 
Article 128 
 
1. Conclosa, en el seu cas, la prova, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució, en la qual 
s’hauran de fixar els fets considerats provats, la seva qualificació jurídica, la determinació de la 
infracció, la persona o persones responsables i la sanció que es proposa imposar, o bé la declaració 
d’inexistència d’infracció o de responsabilitat. 
 
2. La proposta de resolució es notificarà als interessats, atorgant un termini de 15 dies per a poder-hi 
formular al·legacions davant l’instructor del procediment. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència 
quan no figurin en el procediment ni s’hagin de tenir en compte altres fets ni altres al·legacions ni 
proves que les ja realitzades en el seu cas per l’interessat. 
 
Article 129 
 



1. La proposta de resolució, juntament amb tot l’expedient, es presentarà o trametrà immediatament 
a l’òrgan competent per resoldre el procediment , el qual, si no decideix que es realitzin altres 
actuacions complementàries indispensables, dictarà resolució, que serà motivada, i que decidirà 
sobre totes les qüestions plantejades pels interessats i totes aquelles derivades del procediment. 
 
2. L’òrgan competent dictarà la resolució en el termini de 10 dies des que va rebre la proposta de 
resolució i la resta de documentació de l’expedient. 
 
3. La resolució s’haurà de notificar als afectats, en els terminis establerts a la legislació de procediment 
administratiu comú, i amb la informació dels recursos i altres mitjans de defensa que corresponguin. 
 
4. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària i al 
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni. 
 
5. Transcorreguts sis mesos des de l’inici de l’expedient sancionador sense que aquest s’hagi resolt i 
notificat, es produirà la seva caducitat. L’interessat pot demanar que es lliuri certificació en la qual 
consti que el procediment ha caducat. 
 
Article 130 
 
1. El procediment simplificat o abreujat es regirà per les normes del procediment general, i s’aplicarà 
en el cas d’infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus o quan els correspongui una sanció 
pecuniària inferior a 600 €, si es tracta d’una infracció flagrant i els fets han estat recollits a l’acta 
corresponent o bé a la denúncia de l’autoritat competent. En aquest tràmit es tindrà en compte de 
forma preferent la simplificació i unificació de tràmits, l’audiència de les persones infractores així com 
la voluntat de reparació o esmena. 
 
2. Seran òrgans instructors els caps de les unitats administratives. 
 
3. L’òrgan instructor notificarà al presumpte responsable l’acord d’incoació, indicant-hi els fets que se 
li imputen, la infracció que comporten i la sanció que, si s’escau, seria procedent aplicar-li, així com 
l’òrgan competent per a sancionar i la norma que l’autoritza. 
 
4. Es donarà un termini de 10 dies al presumpte responsable perquè presenti les al·legacions i proposi 
les proves que consideri adients a la seva defensa. Estudiades les al·legacions presentades i, si 
s’escau, practicades les proves proposades, l’òrgan instructor elevarà proposta de resolució a l’òrgan 
competent per a sancionar. 
 
5. A la vista de la proposta de resolució, l’òrgan competent per a sancionar podrà pronunciar-se en el 
sentit proposat per aquella o retornar l’expedient a l’instructor perquè completi les actuacions 
necessàries per tal de decidir adequadament. 
 
6. L’òrgan competent haurà de dictar resolució en el termini de 3 dies. 
 
7. El reconeixement de la responsabilitat juntament amb el pagament voluntari dintre del termini de 
15 dies des que es va notificar el decret d’incoació del procediment, comportarà la possibilitat de 
reducció de la quantia de la multa en un percentatge del 30 per 100. 
 
8. El procediment s’haurà de resoldre en el termini màxim d’un mes des que es va iniciar. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 



 

 

Primera.- Els membres de la Policia Local com a agents de l’autoritat, retiraran i intervindran, 
cautelarment, els mitjans emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica 
 
Segona.- Quan les conductes tipificades en aquesta ordenança puguin ser constitutives d’infracció 
penal, els agents de la Policia Local ho posaran en coneixement de l’Autoritat judicial competent , 
sense perjudici de la continuació de l’expedient administratiu sancionador. 
 
Tercera.- L’Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir 
riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l’espai públic. L’Ajuntament promourà 
especialment la mediació i la resolució de conflictes en l’àmbit veïnal amb la creació del servei de 
mediació com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, es regiran, en allò que no perjudiqui a la persona imputada, pel règim sancionador vigent 
en el moment de cometre’s la infracció. 
 
Segona.- Les ocupacions de via pública amb taules, cadires i para-sols ja autoritzades en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar a l’article 23.7 en un termini màxim de dos 
anys. 
 
Tercera.- Les ocupacions de via pública amb tendals ja autoritzades en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar a l’article 24.8 en un termini màxim de dos anys. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Mont-roig que 
contradiguin la present ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança començarà a regir als 15 dies de la data de publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província, comptats des de l’endemà del dia de la seva publicació. 
 
  
  


