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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
6 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i cinquanta 
minuts del dia tretze d’abril de dos mil quinze, 
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es 
reuneixen en primera convocatòria al Saló de 
Sessions de la casa consistorial, els membres 
de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa que al 
marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió ordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 
− Ordinària 01/2015, de 12 de gener.   
− Ordinària 02/2015, de 02 de febrer. 
− Extraordinària 03/2015, de 26 de febrer. 
− Ordinària 04/2015, de 02 de març. 
− Extraordinària i urgent 05/2015, de 02 de març. 
 
 



 

- Pàg. 2 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
02 – Dictamen de proposta d'acord per a la modificació de l’Ordenança del bon ús de la via 
pública i dels espais públics i aprovació del seu text refós.  
 
03 – Dictamen de proposta d’acord per a denominar el tram del carrer que uneix els inicis dels 
carrers de Miguel de Cervantes i de Cristòfol Despuig, amb el nom de carrer d’Ernest 
Hemingway i per a la seva inclusió en el nomenclàtor de la ciutat. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous als Reguers. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
05 – Donar compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2016-2018. 
 
06 – Donar compte de l’auditoria bianual de la Llei de protecció de dades. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança reguladora 
dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de ratificació de l’acord de dissolució i 
liquidació del Consorci Ruta del Temple. 
 
09 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
10 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 
núm. 6/15. Crèdit extraordinari. 
 
11 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de preus públics de la Fira ExpoEbre–
Ebreambient 2015. 
 
12 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de preus públics per a espectacles de 
pagament que es desenvoluparan durant la XX edició de la Festa del Renaixement. 
 
13 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la Declaració d’especial interès o utilitat 
municipal relativa a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota 
tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la taxa per llicències 
urbanístiques. 
 
14 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement del dret d’un antic treballador 
de l’Ajuntament de Tortosa a la percepció de la part meritada de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, corresponent als 44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de 
juliol de 2012, deixada d’abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
15 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal general de medi 
ambient.  
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16 - Dictamen de proposta d’acord per prendre el compromís d'elaborar el Pla d'acció d'energia 
sostenible en el marc de l'adhesió al Pacte d'alcaldes/esses contra el canvi climàtic. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
17 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per donar preferència als aturats 
com a membres de les meses electorals. 
 
18 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per incrementar la plantilla de la 
Policia Local. 
 
19 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la reforma 
horària. 
 
20 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per demanar la 
compareixença com a part, de l’Ajuntament de Tortosa, en la querella contra l’Estat espanyol 
per crims contra la humanitat per l’afusellament de l’alcalde de Tortosa, Josep Rodríguez i 
Martínez. 
 
21 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar que 
l’Ajuntament de Tortosa reclami a la Generalitat de Catalunya la construcció del tercer institut 
de Tortosa. 
 
22 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per exigir de nou al Govern 
de la Generalitat la publicació del Pla estratègic de les Terres de l’Ebre i la seva adopció pel 
Govern de la Generalitat. 
 
23 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per reiterar el suport a les 
activitats que es duen a terme a les ramaderies de bous braus de les Terres de l’Ebre i resoldre 
la llacuna legal en que es troba dita activitat. 
 
24 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per a l’exempció de l’impost 
d’ocupació de la via pública per a les entitats sense ànim de lucre. 
 
25 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per garantir els drets socials 
i de la classe treballadora. 
 
26 – Moció que presenten els grups polítics de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa – Entesa per Tortosa, Partit Popular i 
Plataforma per Catalunya, de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a 
la Guerra Civil. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
27 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i 
Resolucions de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 10/2015, de 23/02/2015 
- 11/2015, de 02/03/2015 
- 12/2015, de 06/03/2015 (extraordinària i urgent) 
- 13/2015, de 09/03/2015 
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- 14/2015, de 12/03/2015 (extraordinària i urgent) 
- 15/2015, de 16/03/2015 
- 16/2015, de 23/03/2015 
- 17/2015, de 31/03/2015 (extraordinària) 
- 18/2015, de 31/03/2015 (extraordinària i urgent) 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 235/2015 a la 494/2015 
 
 
28 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
29 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia, el senyor alcalde manifesta el següent: Molt bona 
tarda, anem a iniciar aquesta sessió plenària en caràcter ordinari.  
 
Abans d’iniciar, senyor secretari, la sessió, tal i com hem quedat en Junta de Portaveus, volíem 
tenir un record molt especial a la figura del senyor Àngel Acosta que ha traspassat avui mateix. 
El senyor Àngel Acosta havia estat nomenat per aquest Ple de l’Ajuntament de Tortosa com a fill 
adoptiu de la ciutat. Com saben, ell era d’origen canari i es va fer estimar a tota la ciutat, més 
allà de la seva transcendència com a artista, com a escultor, com a pintor, especialment a la 
Raval, però no només a la Raval, sinó a tota la ciutat. Era una persona estimada i una persona 
que segur que tots mantindrem en el nostre record i que trobarem a faltar. 
 
Des d’aquí, ja ho he fet personalment i en nom de tota la corporació, transmetre el nostre 
condol a tota la família, a tots els amics i, especialment, als amics de la Raval i també als amics 
de la Petja. Però, en tot cas, Àngel tenia amics a tota la ciutat. Per tant, des d’aquí el nostre 
condol en nom de tota la corporació. 
 
Abans del primer punt de l’ordre del dia, primer uns temes previs: excusar al senyor Casanova, 
que no podrà assistir al Ple i, com ell ens ha comunicat abans en Junta de Portaveus, donar 
compte al senyor secretari que les dos mocions que havia presentat Plataforma per Catalunya 
que corresponen al punt 17è i el punt 18è de l’Ordre del dia eren retirades d’aquesta sessió 
plenària pel proposant. Per tant, el punt 17è i el punt 18è de l’Ordre del dia ja no se sotmetrà ni 
a consideració d’aquest Ple per voluntat del propi proposant. 
 

*-*-* 
 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SECRETARIA 
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01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 01/2015, de 12 de gener.   
− Ordinària 02/2015, de 02 de febrer. 
− Extraordinària 03/2015, de 26 de febrer. 
− Ordinària 04/2015, de 02 de març. 
− Extraordinària i urgent 05/2015, de 02 de març. 
 
 

*-*-* 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i 
ordenar la transcripció al llibre d’actes.  
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL BON ÚS 
DE LA VIA PÚBLICA I DELS ESPAIS PÚBLICS I APROVACIÓ DEL SEU TEXT REFÓS.  

 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès el Decret de l'Alcaldia núm. 592/2015 pel qual s'acorda la incoació de l'expedient per a la 
modificació de l'Ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais públics i l'elaboració 
del seu Text refós i es crea una Comissió Tècnica encarregada per a l'estudi i elaboració de la 
mateixa. 
 
Atès la proposta elaborada en data 13 de març de 2015, per la Comissió Tècnica sobre la 
modificació de l'Ordenança, que es basa en la modificació de diferents articles, atès la casuística 
analitzada des de que va entrar en vigor la present Ordenança i l'elaboració del Text refós. 
 
Vist l'informe favorable emès al respecte pel secretari accidental de la corporació, sobre la proposta 
de modificació de l'Ordenança efectuada per la Comissió Tècnica. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, 
en sessió de data 7 d’abril de 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER -  Modificar l'article 10.6, afegint al final del paràgraf: 

“ També es prohibeix llençar a l'espai públic qualsevol tipus de residus líquid susceptible 
d'embrutar la via pública o que pugui produir molèsties o efectes insalubres a les persones i al 
medi ambient.” 

SEGON -  Afegir un nou apartat a l'article 31 que serà numerat com a 9 i quedarà redactat de la 
següent manera: 

“ En el supòsit que l'establiment  estigui a una distància, en línia recta, no superior a 3m, d'un pas 
de vianants, també es podrà autoritzar l'ocupació de la vorera o espai públic de l'altra part del 
carrer on estigui ubicat l'establiment, sempre i quan es compleixin les condicions establertes 
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reglamentàriament o mitjançant protocols municipals. Aquesta distància es mesurarà 
paral·lelament a la façana dels edificis, des de l’establiment.” 
 
TERCER -  Modificar l'article 33.1 que quedarà redactat de la següent manera: 
“ Esta prohibit reparar vehicles a la via pública. En cas d’incompliment, serà considerat infracció 
lleu.” 
 
QUART -  Aprovar el Text refós de l'Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics, 
incloent-hi totes les modificacions que s'han dut a terme. 
 
CINQUÈ - Sotmetre a informació pública, per un termini de TRENTA DIES, el present acord 
juntament amb el Text refós de l’Ordenança, mitjançant anunci en el BOP, al DOGC i en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions. 
 
De no presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
SISÈ - Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 
 
SETÈ - Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província.  ” 
 
 

 
TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA  DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA I DELS ESPAIS 

PÚBLICS. 
 

 
“ÍNDEX 
 
Exposició de motius 
Títol I.- Disposicions generals 
Capítol I.- Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança 

Article 1.- Objecte de l’ordenança 
Article 2.  Espai públic 
Article 3.- Àmbit territorial de l’ordenança 
Article 4.- Aplicació subjectiva de l’ordenança 

Capítol II.- Organització i autorització d’actes públics 
Article 5.- Seguretat de persones i béns 

Títol II.- Comportament a la via pública. L’ús dels elements estructurals i del mobiliari urbà 
Capítol I.- Consideracions Generals  

Article 6.- Ús de la via pública 
Article 7.- Elements estructurals de la via pública 
Article 8.- Mobiliari urbà a la via pública   

Capítol II.- Degradació visual de l’entorn urbà 
Article 9.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
Article 10.- Pancartes, cartells,  fulls i residus a la via pública 

Capítol III.- Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai públic. 
Article 11.- Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai públic  

Capítol IV.- Ús inadequat de l’espai públic 
Article 12.- Jocs i altres activitats 
Article 13.- Mendicitat 

 Article 14.- Necessitats fisiològiques 
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Article 15.- Consum de begudes alcohòliques 
Article 16.- Comerç ambulant no autoritzat 
Article 17.-  Activitats i serveis no autoritzats 

Capítol V.- Altres conductes  que pertorben la convivència ciutadana. 
Secció 1.- Animals 
 Article 18.- Sacrifici d’animals 
 Article 19.- Convivència entre veïns 
Secció 2.- Platges fluvials 

Article 20.- Actes a la vora del riu 
Secció 3.- Contaminació acústica 

Article 21.- Actes de contaminació acústica 
Article 22.- Sorolls de campanes dels rellotges  

Secció 4.- Fogueres i pirotècnia 
Article 23.- Encesa de fogueres 

Secció 5.- Prevenció de les drogoaddiccions  
Article  24.- Drogues i estupefaents 
Article 25.-  Manipulació i preparació de drogues i altres substàncies  

Capítol VI.- Ús impropi de l’espai públic 
Article 26.- Fonts públiques 
Article 27.- Acampades i altres activitats als espais públics 
Article 27 bis.- Pràctica del nudisme o quasi nudisme 

Capítol VII.- Ocupació de la via pública  
Secció 1.- Obres, contenidors i mudances 

Article 28.- Obres, contenidors i mudances 
Secció 2.- Esdeveniments especials 

Article 29.- Espectacles i altres activitats. 
Article 30.- Revetlles, festes i balls 

Secció 3.- Col·locació de taules, cadires, para-sols ,frigorífics i altres elements (tendals, quioscs, 
marquesines) 

Article 31.- Taules, cadires, para-sols i altres 
Article 32.- Tendals.  

Secció 4.- Reparacions de vehicles i vehicles abandonats a la via pública 
Article 33.- Reparació de  vehicles. 
Article 34.- Abandonament de vehicles 

Títol III.- Dels immobles 
Capítol I.- Numeració i ordenació de les vies públiques 

Article 35.- Numeració d’edificis i immobles.- 
Capítol II.- De les instal·lacions d’antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables en 
l’exterior dels immobles 
 Article 36.- Instal·lació d’antenes i d’altres elements 
 Article 37- Aparells d’aire condicionat 
 Article 37 bis- Ús adequat de finestres i balcons. 
TÍTOL IV.- Disposicions comunes sobre règim sancionador i altres mesures d'aplicació 
Capítol I.- Procediment aplicable 

Article 38.- Obligatorietat del procediment 
Article 39.- Concepte d’infracció 

 Article 40.- Classificació de les infraccions 
 Article 41.- Principis informadors.  

Article 42.- Tipificació de les  sancions i mesures complementàries 
Article 43.- Altres tipus de sancions. 
Article 44.- Treballs comunitaris    

 Article 45.- Prescripció  de les infraccions i sancions.  
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 Article 46.- Responsabilitats 
Capítol II.- Procediment sancionador ordinari  

Article 47.- Principis generals  
Article 48.- Mesures cautelars 
Article 49.- Actuacions prèvies a l’inici de l’expedient 
Article 50. - Inici del procediment. 
Article 51.- Acord d’iniciació 
Article 52.- Tràmit d’al·legacions i proposta de proves 
Article 53.- Drets de la persona presumpta responsable 
Article 54.- Proposta de resolució  
Article 55.-  Resolució 
Article 56.- Procediment sancionador simplificat. 
Article 57.- Pagament en voluntària del procediment sancionador 

Disposició Addicional Primera 
Disposició Addicional Segona 
Disposició Transitòria Primera 
Disposició Transitòria Segona 
Disposició Transitòria Tercera 
Disposició Derogatòria Primera 
Disposició Derogatòria Segona 
Disposició Final  
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les places, els carrers, parcs, jardins, equipaments culturals i  esportius  del municipi de Tortosa, 
són els espais públics on els  ciutadans i ciutadanes  s’interrelacionen. 
 
Aquesta confluència de les  diferents sensibilitats que configuren la realitat social de la ciutat, fa 
necessari el fet de regular un mínim comú denominador d’unes pautes de convivència, que faci de la 
utilització i gaudi d’aquest espais públics un lloc d’encontre i d’enriquiment mutu. 
 
L’objectiu bàsic d’aquesta ordenança és el de preservar i fer bon ús de l’espai públic, del mobiliari i 
les instal·lacions per prestar els serveis públics com a lloc de convivència, on totes les persones  
puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d’entendre la vida, sense mes límits que el 
respecte a la dignitat i els drets de les altres persones, i l’acceptació del fet que la convivència 
exigeix l'acompliment de deures i l’ acatament dels valors democràtics. 
 
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 respectat en la seva llibertat; però, d’altra banda, també, en la necessitat 
que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els 
drets reconeguts dels altres. L’Ajuntament de Tortosa activarà programes d’acció social per a la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i tots ells, de forma transversal, fomentaran la 
convivència. 
 
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 



 

- Pàg. 9 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i fer ús de la potestat 
sancionadora. 
 
Els ajuntaments  són les institucions clau per fomentar la cultura cívica. I, per fer-ho possible, 
l’Ajuntament de Tortosa hi actua, entre d’altres eines, a través d’aquesta ordenança. 
 
 
TÍTOL I.-  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I.-  Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació 

 
Article 1.- Objecte de l’ordenança 
 
1. Aquesta ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència, i aquest 
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 al terme municipal de Tortosa. 
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, i d’empreses o 
entitats municipals, amb independència del seu model de gestió. 

 
2. La consideració d’un espai com a públic no impedirà que, atenent circumstàncies relatives a 
l’ordenació del seu ús, particularment pel que fa a la seguretat o a la higiene, s’hi  puguin establir 
normes que hi  limitin ' accés. 

 
Article 2.-  Espai públic 
 
1. L’espai públic del municipi de Tortosa 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 de Tortosa. 
 
2. La ciutat i els seus pobles conformen un espai únic on tothom té dret a trobar-hi les condicions 
favorables  per a la seva realització personal, política i social, que es fonamenta en la promoció 
d’una convivència cívica regida pels principis  de respecte mutu i tolerància, sens perjudici dels drets 
i obligacions derivats de l’ordenament jurídic i de la resta de reglaments municipals, en allò que no 
siguin modificats per aquesta ordenança. 

 
Article 3.- Àmbit territorial de l’ordenança 
 
L’àmbit territorial d’aplicació  d’aquesta ordenança és tot el terme municipal de Tortosa, sens 
perjudici de les competències que  tinguin  atribuïdes les entitats municipals descentralitzades del 
municipi. 
 
Article 4.- Aplicació subjectiva de l’ordenança  
 
Els drets i deures descrits en  aquesta ordenança  s’atribueixen i obliguen: 
 

a) Als ciutadans i ciutadanes de Tortosa, tot entenent com a aquests les persones que 
estiguin empadronades en seu terme municipal. 
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. 
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d) A totes aquelles persones jurídiques que duguin a terme qualsevol activitat dins del terme 
municipal de Tortosa. 

 
 
Capítol II.- Organització i autorització d’actes públics 
 
Article 5.- Seguretat de persones i béns 
 
1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat a les persones i 
als béns, ja sigui 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 del promotor o de la 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  
respondre dels possibles danys . 
  
4. L’Ajuntament regularà, si s'escau, el procediment de dipòsit i retorn, de la fiança. 
 
 
TÍTOL II.- COMPORTAMENT A LA VIA PÚBLICA I ÚS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS I DEL MOBILIARI 
URBÀ 
 
 
Capítol I.- Consideracions generals 
 
Article 6.- Ús de la via pública 
 
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, els seus elements 
estructurals i del mobiliari urbà.  S’entén com a mal ús aquell que no  correspon amb la finalitat per 
a la qual ha estat creat el servei o s'ha adquirit el be. 
 
Article 7.- Elements estructurals de la via pública 
 
Es considera element estructural de la via públic, 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 
d) Elements de protecció o delimitació de l’espai: pilons, tanques i altres 
 
Article 8.- Mobiliari urbà a la via pública   
 
Es consideren 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 senyals de parada de transport urbà 
g) Suports publicitaris 
h) Contenidors 
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i) Monuments i escultures 
j) Pals de banderes i ensenyes 
 
 
Capítol II.- Degradació visual de l’entorn urbà 
 
Article 9.- Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 
1. És prohibit realitzar tota mena de grafits, pintades, taques, gargots, escrits, inscripcions o 
grafismes, 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 la 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, 
esportiva o de qualsevol altra mena, 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. Les conductes descrites en aquest article tindran la consideració d'infracció lleu, o, si s’escau 
d'infracció greu, si es donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança  
 
Article 10.- Pancartes, cartells,  fulls i residus a la via pública 
 
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra 
forma de publicitat, anunci o propaganda, es realitzarà 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 o en el mobiliari 
urbà o espais verds (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 això i de forma específica pel que fa a les pancartes, banderoles, i tòtems a la via 
pública, 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 significatiu. I en tot cas, es requerirà 
autorització municipal prèvia. 
 
4. En tot cas la col·locació d'expositors a la via pública amb 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. 
També es prohibeix llençar a l'espai públic qualsevol tipus de residus líquid susceptible d'embrutar la 
via pública o que pugui produir molèsties o efectes insalubres a les persones i al medi ambient. 
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7. Els fets descrits en aquest l’article seran constitutius d'infracció lleu o, si s’escau d'infracció greu, 
si es donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança. 
 
8. S’exclou d’aquest article la col·locació de propaganda política en períodes de conteses electorals. 
 
 
Capítol III.- Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai públic 
 
Article 11.- Actituds vandàliques i deteriorament de  l’espai públic  
 
1. Són prohibits els actes vandàlics, agressius o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin 
situacions de risc o de perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns. També resta 
prohibit llençar al mobiliari urbà o a l'espai públic qualsevol cosa o objecte que pugui comportar perill 
o risc de les persones i coses. 
 
2. Resten prohibits els actes de deteriorament, com ara destrosses dels espais públics o les seves 
instal·lacions o elements, mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat 
ciutadana previstes a l’apartat 1 anterior. 

 
3. L'incompliment de les normes previstes en l’article 1 serà considerat infracció lleu  si s’escau, 
infracció greu o molt greu, si es donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança. 
 
 
Capítol IV.- Ús inadequat de l’espai públic 
 
Article 12.- Jocs i altres activitats 
 
1. És 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 infracció lleu, o, si 
s’escau greu, si es donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança.  

 
Article 13.- Mendicitat 
 
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 preveu el Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat exercida per 
menors o, aquella que es realitzi, directament o indirectament, amb menors o persones amb 
discapacitats. En el concepte de mendicitat pública es comprèn: 



 

- Pàg. 13 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
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. En 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 infracció lleu, i, en el cas que s’exerceixi la 
mendicitat amb menors o discapacitats, serà considerat infracció greu o molt greu. Aquestes 
infraccions seran imputades, exclusivament, a les persones majors d’edat que realitzin o promoguin 
els comportaments tipificats. 
 
Article 14.- Necessitats fisiològiques 
 
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 hi estiguin destinats especialment. 

 
2. L'incompliment de les normes previstes serà considerada infracció lleu, o, si s’escau, greu, si es 
donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança. 
 
Article 15.- Consum de begudes alcohòliques 

   
 1. Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques: 
 

a) A menors de 18 anys, d’acord amb la normativa vigent. 
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, 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 d'acomplir 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 16.- Comerç ambulant no autoritzat 
 
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 15 d'aquesta ordenança. 
 
Article 17.-  Activitats i serveis no autoritzats 
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1. Es prohibeix la realització d’activitats i prestació de serveis, 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. 
 
 
Capítol V.-  Altres conductes que pertorben la convivència ciutadana 

 
Secció 1.- Animals 

 
Article 18 - Sacrifici d'animals 
 
1. Resta totalment prohibit el sacrifici d'animals a la via pública. 
 
2. L'incompliment d'aquest article serà considerat falta molt greu. 
 
Article 19.- Convivència entre veïns  
 
1. Les persones propietàries d'animals de companyia procuraran que aquesta tinença no pertorbi ni 
produeixi molèsties a ningú. 
 
2. L’incompliment d’aquest article serà considerat falta lleu. 
 
Secció 2.- Platges fluvials 
 
Article 20.- Actes a la vora del riu 
 
1. La seguretat a les vores del riu, platges fluvials, estanys naturals i especialment en les activitats al 
riu, exigeixen l’observació de les indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions sobre 
les condicions i els llocs de bany. 

 
2. També es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d'higiene a les platges fluvials.  
 
3. Per a la realització d'activitats al riu serà necessària l’autorització corresponent. 
 
4. Resta prohibit llençar qualsevol cosa o objecte a la vora del riu i/o canals de reg. 
 
5. Per realitzar l'activitat de pesca s'haurà d'estar en disposició de la llicència corresponent. Resta 
prohibit pescar des de la via pública sense autorització expressa. 
 
6. No s’autoritza el bany, llevat d’aquelles zones on sigui permès expressament. 
 
7. L'incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu. 
 
Secció 3.- Contaminació acústica 
 
Article 21.- Actes de contaminació acústica 
 
1. Són prohibits comportaments i actituds de les persones que comportin contaminació acústica, 
que causin molèsties efectives, o perjudicis a altres veïns o veïnes, en els seus immobles o en parts 
privades d’aquests immobles. Aquest precepte comprèn la contaminació acústica provocada tant 
des d’un domicili com des de la via pública, inclosos els vehicles, per les activitats de les persones i 
també dels elements, aparells electrodomèstics destinats a l’esbarjo i al lleure, i les instal·lacions 
que sota la seva responsabilitat són susceptibles de produir problemes per sorolls i/o vibracions, o 
altres molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el benestar de les persones. 
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2. Pel que fa a les molèsties que es puguin causar respecte als edificis i domicilis privats, s’estableix 
un horari  prohibitiu entre les 22.00 hores i les 8.00 hores. 

 
3. Les altres afeccions sobre sorolls i/o vibracions és troben regulades a la normativa de protecció 
contra la contaminació acústica i seguiran les directrius que s’hi estableixen.  
 
4. L'incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada falta lleu. 
 
 Article 22.- Sorolls de campanes dels rellotges  
 
1. En els casos  dels sorolls  provinents  del toc de les campanes  dels rellotges en els edificis públics 
o privats, per indicar les hores del temps, o qualsevol altre tipus d’avisadors acústics, l’Ajuntament,  
per evitar les molèsties  al veïnat i protegir la salut de les persones, podrà establir una prohibició en 
el seu funcionament  entre  les 23,00 hores i les 8,00 hores.  
 
2. Les condicions i les mesures del soroll i les vibracions en aquest tipus  d’aparells hauran 
d'acomplir  les prescripcions de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica i, si s’escau, les ordenances municipals que estiguin vigents en el municipi. 
 
Secció 4.- Fogueres i pirotècnia 

Article 23.- Encesa de fogueres 
 
1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de festivitat assenyalada. 
Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta ordenança, encendre o mantenir foc sense 
l’autorització municipal i, en qualsevol cas: 
 

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants. 
b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin resultar 
danyats. 
c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 
d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o 
contaminants o materials que puguin explotar. 

 
2. En aquestes activitats es tindrà en compte la normativa específica dictada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3. L'incompliment de les normes previstes en l’article 23.1.a serà considerada infracció lleu. 
L’incompliment de l’article 23.1.b, serà considerat infracció greu, i l’incompliment dels articles 23.1.c 
i d serà considerat falta molt greu. 
 
Secció 5.-  Prevenció de les drogoaddiccions  
 
Article  24.- Drogues i estupefaents 
 
1. És prohibit el consum i/o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal : 

a) A les vies, els espais, els establiments o els transports públics i als edificis municipals. 
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i als centres per a infants i joves i en altres 
establiments similars, públics o privats. 

 
2. És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al consum de 
les substàncies descrites en l’apartat anterior. 
 
3. Els comportaments previstos en aquest article seran considerats com a infracció  lleu; la reiteració 
en la falta podrà ser considerada una infracció greu. 
 
Article 25.-  Manipulació i preparació de drogues i altres substàncies  
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1. No és permesa als espais públics: 
a) La preparació, manipulació o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques 
considerades il·legals per la legislació vigent. 
b) L'administració d'injectables de qualsevol tipus, excepte els administrats per qüestions sanitàries 
en els casos d'urgència o de força major. 
 
2. Els comportaments previstos en l’apartat anterior seran considerats com a  infracció greu o molt 
greu. 
 
 
Capítol VI .-  Ús impropi de l’espai públic  
 
Article 26 .- Fonts públiques 
 
1. Resta prohibit prendre aigua potable de les fonts públiques de zones urbanes del municipi amb 
una quantitat superior a 5 litres. 
 
2. Els comportaments previstos en aquest article seran considerats com a infracció  lleu. 
 
Article 27.- Acampades i altres activitats  als espais públics 
 
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i dels seus elements, de manera que no 
impedeixi o dificulti la utilització per part de la resta d’usuaris. 

 
2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements: 
 

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable, en aquests 
espais públics o en els seus elements o mobiliari, de tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets.  
b) Dormir de dia o de nit en els espais públics, quan es produeixin molèsties a la resta 
d’usuaris de l’espai públic o al veïnatge.  Quan es tracti de persones en situació d'exclusió 
social, la Policia Local si ho estimi convenient i fos possible, les conduirà a l’establiment o 
servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar a la persona que ho necessiti. 
c) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 
d) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars. 
e) Rentar roba a les fonts, als estanys, a les dutxes o similars. 

 
3. L'incompliment de les normes previstes en aquest article serà considerada infracció lleu, o, si 
s’escau, infracció greu, si es donen els requisits de l’article 40 d’aquesta ordenança. 
 
Article 27 bis. -Pràctica del nudisme o quasi nudisme 

1.- Resta prohibit anar despullat o despullada o gairebé despullat o despullada pels espais públics, 
llevat d'autoritzacions per a llocs públics concrets, o mitjançant decret de l'Alcaldia.  
 
2.-Així mateix resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra 
peça de roba similar, tret de les piscines, o altres llocs amb autorització municipal. 
 
3.-La conducta descrita en el primer i segon apartat del present article serà considerada infracció 
lleu. 
 
Capítol VII.- Ocupació de la via pública  
 
Secció 1.- Obres, contenidors i mudances 
 
Article 28.- Obres, contenidors i mudances 
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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, les persones 
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 a 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 instal·lacions de grues, serà preceptiu obtenir 
autorització municipal. Les càrrega i descàrrega de materials u objectes, que puguin generar risc o 
pertorbació en la fluïdesa del trànsit, i que no es realitzin en espais i terminis habilitats a l'efecte, 
necessitaran de la preceptiva autorització municipal. 
 

9. L’Ajuntament podrà exigir la prestació d’una fiança per a sufragar els 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. Podrà 
admetre’s un termini més curt en casos excepcionals, quan ho permeti 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 a conseqüència de l’ocupació haurà de ser 
immediatament esmenat 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. 
 
Secció 2.- Esdeveniments especials 
 
Article 29.- Espectacles i altres activitats  
 
1. Els espectacles i les 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 
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antelació mínima de 72 hores i serà requisit imprescindible que acompleixin 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 40 d’aquesta ordenança. 
 
Article 30.- Revetlles, festes i balls 
 
1. La realització de revetlles, festes, circs, balls i altres celebracions populars, així com els actes 
culturals, esportius o recreatius, es troben subjecta a autorització municipal, la qual  determinarà, si 
s'escau, les condicions i l'itinerari en què s'han d'efectuar. L'Ajuntament podrà imposar condicions 
per la la 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 per acomodar-se, en la mesura  possible, als usos 
i costums de la ciutat. 
 
3. La realització d'una activitat de les esmentades en aquest article sense l'autorització 
corresponent, o incomplint les condicions que s’hi fixen, serà considerada infracció greu i en 
comportarà la  suspensió immediata. 
 
 
Secció 3.- Col·locació de taules, cadires, para-sols, frigorífics i altres elements (tendals, quioscs, 
marquesines) 
 
Article 31.- Taules, cadires, para-sols i altres 
 
1. La col·locació a la via pública de taules, cadires, para-sols i frigorífics amb finalitat lucrativa es 
podrà 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 d'acomplir 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 3,5 metres i l'amplada de la franja ocupada no superi, 
en cap cas, la meitat de l'amplada del carrer, tret del tractament singular que es doni al 
nucli 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 sota les quals es va atorgar la llicència, i a 
més es realitza l’autoliquidació de la taxa corresponent.  
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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 23,00 h, exceptuant un únic dia a la setmana coincident amb el dia 
de descans setmanal de l’establiment. 
 
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, pastisseries, fleques i similars. 
 
7. Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d'alumini, s'acceptarà la publicitat pròpia 
de l'establiment, i s'admetrà altra publicitat comercial, que no superarà en el cas de taules la mida 
de 6x 15 cm, en el cas de cadires 3x10 cm. 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 o colors, 
sempre que així ho demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació. En circumstàncies 
excepcionals es podrà autoritzar l’ampliació del nombre de taules i cadires que la persona titular de 
l’establiment tingui concedides amb mobiliari diferent de l’autoritzat, que serà complementari de 
l’autoritzat inicialment. Aquesta ampliació serà exclusiva per al període durant el qual duri 
l’esdeveniment o les circumstàncies excepcionals. Aquesta ampliació no haurà de produir obstacle o 
limitació d’ús de la via pública per part de les persones vianants. La sol·licitud per a aquesta 
autorització excepcional haurà de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament amb, com a 
mínim, una setmana d’antelació a la data en que es produeixi el fet. 
 
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. 
 
9.  En el supòsit que l'establiment  estigui a una distància, en línia recta, no superior a 3m, d'un pas de 
vianants, també es podrà autoritzar l'ocupació de la vorera o espai públic de l'altra part del carrer on 
estigui ubicat l'establiment, sempre i quan es compleixin les condicions establertes reglamentàriament o 
mitjançant protocols municipals. Aquesta distància es mesurarà paral·lelament a la façana dels edificis, 
des de l’establiment. 
 
Article 32.- Tendals 
 
1. Es defineixen com a tendal les cobertes de lona, alumini, o similars, obertes o tancades,  que 
serveixen per  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’ornamentació 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 podrà 
compartimentar-se, i solament s’admetran elements d’exposició i/o taules i cadires en el cas  
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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’ornamentació i 
manteniment, però l’Ajuntament, per motius d’interès públic, ornamentació, salubritat, perillositat, 
etc., podrà ordenar l’execució dels actes necessaris  per a la seva neteja, reparació, embelliment o 
conservació, sempre a càrrec de la persona interessada.  
 
7. Les llicències per a tendal tindran una durada ordinària d’una temporada, sens perjudici de la  
pròrroga. L’Ajuntament es reserva el dret  a no atorgar la llicència per a la instal·lació dels tendals, 
per motius de seguretat, ornamentació, 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. 
 
Secció 4.- Reparacions de vehicles i vehicles abandonats a la via pública 
 
Article 33.1 .- Reparació de  vehicles. 
 
Esta prohibit reparar vehicles a la via pública. En cas d’incompliment, serà considerat infracció lleu. 
 
Article 33.2.- Neteja de vehicles 
 
Resta prohibit la neteja de vehicles a la via pública. En cas d'incompliment, serà considerat falta lleu. 
 
Article 34.- Abandonament de vehicles 
 
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 presentin 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 III.- DELS IMMOBLES 
 
Capítol I.- Numeració i ordenació de les vies públiques 
 
Article 35.- Numeració d’edificis i immobles 
 
1. Per a la numeració de les vies públiques s’ha de realitzar el projecte corresponent acompanyat del 
plànol parcel·lari i s’ha de donar la informació a les persones afectades. 
 
2. El propietari o propietària de l’edifici o solar ha de garantir la permanència del rètol amb el número 
al costat de la porta principal, o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública.  
 
3. Els rètols s’han d’ajustar al model o als requisits que fixi l’Ajuntament, i s’han de conservar, en tot 
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.  



 

- Pàg. 21 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
4. La numeració de les vies públiques s’ha d’ajustar a les normes següents : 
 

a) S’han d’assenyalar com a números parells les finques del costat dret, i com a imparells les 
del costat esquerre. 
b) Les finques que tinguin entrada a dos carrers o més vies han de tenir la numeració 
corresponent a cadascuna. 
c) Les finques situades en una plaça tenen la numeració correlativa d’imparells i parells. 
d) Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingui assignada la numeració 
han de conservar el nombre amb la indicació A, B, C, i així successivament. 
e) Així mateix, la finca resultant de l’agregació de dues o més, i a la qual ja ha estat assignada 
la numeració, han de conservar units els nombres, mentre no es faci la revisió esmentada. 
f) Els habitatges de servei públic o entitats oficials, a més del nombre que en cada cas els 
correspongui, han d’ostentar indicació del seu nom, destinació o funció. 
g) Tots els carrers han de tenir el rètol que indiqui el seu nom oficial, al principi i al final. No 
obstant això, també es procurarà que en les cruïlles dels carrers aparegui el rètol del carrer 
corresponent. 
h) La col·locació del rètol i la numeració dels carrers i immobles va a càrrec del promotor de 
l’habitatge, quan es tracti de nova construcció. 

 
 
Capítol II.- De les instal·lacions d’antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables en 
l’exterior dels immobles. 
 
Article 36.- Instal·lació d’antenes i d’altres elements 
 
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 40 d’aquesta ordenança. 
 
Article 37.- Aparells d’aire condicionat 
 
1. La instal·lació d'aparells d'aire condicionat es farà de forma que aquests no facin soroll ni molestin 
en 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 40 d’aquesta ordenança. 
 
Article 37 bis.- Ús adequat de finestres i balcons. 

1: “Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les obertures de les cases i baranes de terrats, vestits, 
roba bruta o rentada, o d'altres objectes que quedin a la vista de les façanes dels edificis, que 
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pertorbin l'estètica de la façana, en l'àmbit del conjunt històric-artístic d'acord amb el vigent Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Tortosa”. 

2.- ”La conducta descrita en el primer apartat del present article serà considerada infracció lleu.” 
 
 
TÍTOL IV.- DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES D'APLICACIÓ 
 
Capítol I.- Procediment aplicable 
 
Article 38.- Obligatorietat del procediment 
 
Totes les infraccions tipificades en aquesta ordenança se sancionaran prèvia tramitació  del 
procediment regulat en aquest títol, llevat que hi hagi un procediment sancionador específic. 
 
Article 39.- Concepte d’infracció 
 
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 estableix l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local per a les infraccions. 
 
2. Les infraccions tipificades en els articles d’aquesta ordenança seran d’aplicació en defecte de 
regulació per la legislació sectorial corresponent. 
 

Article 40.- Classificació de les infraccions 

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  la 
tranquil·litat o a l’exercici dels drets legítims d’altres persones, el normal desenvolupament 
d’activitats de tota mena, d'acord 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 del 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 d'ús 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, 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 sobre 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. 
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4t. La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un servei públic. 
 
5è. La intensitat de la pertorbació ocasionada sobre els 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 41.- Principis informadors 
 
1. L’exercici de la potestat sancionadora es durà a terme sota els principis de legalitat, 
irretroactivitat, 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, les ciutadanes 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 
l'acompliment de les normes infringides. 
 
5. Només es 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 42.- Tipificació de les sancions i mesures complementaries 
 
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 de les ordenances municipals, que són els següents: 
 

a) Infraccions  lleus: multes de 100 € fins a 750 € 
b) Infraccions  greus: multes de 751 € fins a 1.500 € 
c) Infraccions molt greus: multes de 1.501 € fins a  3.000 € 

 
2. En els supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes seran d’aplicació 
les establertes per la legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueix a la competència local.  
3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència envers la persona infractora 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 als 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. 
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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 43.- Altres tipus de sancions 
  
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 44.- Treballs comunitaris    
 
1. En el cas de les infraccions lleus, poden commutar-se les sancions econòmiques a través de la 
realització de treballs  de reparació  o de prestacions socials, quan la persona autora tingui l’edat 
legal laboral, o bé per mitjà de la participació  en activitats formatives i de reeducació en valors 
cívics, si la persona implicada és menor d’edat, amb autorització dels pares, mares, o tutors o 
tutores legals. 

 
2. Queden excloses  de la possibilitat  de commutar la sanció: 
 

a) Les persones que hagin reincidit  en la comissió d’una mateixa infracció. 
b) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la instrucció del 

procediment sancionador. 
c) Les persones no residents al municipi de Tortosa. 

 
3. A fi que la mesura tingui un caràcter plenament constructiu i educador, s’haurà d'acomplir els 
principis següents: 
 

a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor o la infractora. 
b) Ser adequada a les característiques  i actituds  de l’infractor o la infractora. 
c) Ser coherent i adequada a la infracció comesa. 
d) Facilitar a l’infractor o la infractora la comprensió  que l’activitat realitzada és útil i necessària  

per a la comunitat  i/o per ell o ella mateix. 
e) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció  fins a l’aplicació  de la mesura 

correctora no pot  excedir d’un mes. 
f) La durada màxima de l’activitat alternativa  a la sanció econòmica no pot superar les trenta 

hores. 
 
Article 45.- Prescripció  de les infraccions i sancions 
 
1. Les infraccions i sancions que es regulen en aquesta ordenança, que no tinguin un termini 
específic de prescripció determinat per la legislació sectorial, prescriuran en els terminis establerts 
en la normativa general de procediment administratiu.  
 
2. Les infraccions prescriuran: 

a) Infraccions molt greus: al cap de 3 anys. 
b) Infraccions greus: al cap de 2 anys  
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c) Infraccions  lleus: al cap de 6 mesos 
 
3. Les sancions prescriuran : 
 

a) Sancions per faltes molt greus: al cap de 3 anys 
b) Sancions per faltes greus: al cap de 2 anys 
c) Sancions per faltes lleus: al cap d'1 any 

 
4. Prescripció i Caducitat. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia 
en què la infracció s'ha comès. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la 
que tingui coneixement el denunciat o sigui conseqüència de les accions per esbrinar la seva 
identitat o domicili, i es practiqui per les administracions públiques, institucions o organismes. 
Si no s'ha produït resolució sancionadora transcorregut sis mesos des de l'inici del procediment, es 
produirà la caducitat, i es procedirà a l'arxiu de les actuacions, a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per 
l'òrgan competent. 
 
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 46.- Responsabilitats  
 
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, de manera 
subsidiària, dels danys que s’hagin produït. 
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, titulars 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 o les titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència. 
f) Els autors materials de la col·locació de cartells i altres formes de publicitat detallats en 
l’art. 10 d’aquesta ordenança. En cas de no esbrinar l'autor directe, seran responsables 
subsidiaris, els titulars dels locals, propietaris o responsables dels establiments o negocis, a 
qui faci referència el cartells, adhesius, papers, o qualsevol forma de publicitat, anunci o 
propaganda.” 

 
2. Quan l’incompliment  de les obligacions  previstes en una disposició legal o en aquesta 

ordenança  correspongui a diverses persones conjuntament, aquestes respondran de forma 
solidària  de les infraccions i de les sancions que s’imposin. 

3. La declaració de responsabilitat subsidiària i les seves conseqüències, inclosa la possibilitat 
d'adoptar mesures cautelars, es regirà pel que disposa en la Llei 58/2003, de 17 de de 
desembre, General Tributària i en el Reglament General de Recaptació. 

 

Capítol II .- Procediment  sancionador ordinari 



 

- Pàg. 26 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 

Article 47.- Principis generals 
 
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 i mitjançant el procediment sancionador que estableix 
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, 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, tal com assenyala l’article 10.3 del RD. 1398/1993, de 4 
d’agost, que va aprovar el Reglament per l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
3. La resolució de la delegació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província  de Tarragona,al 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. 
 
6. En cap cas podran sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en seu penal o administrativa 
en aquells supòsits en què s'apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció 
imposada. Existirà identitat de fonaments quan aquests siguin els interessos públics protegits pels 
diferents règims sancionadors. En aplicació d'aquest principi, l'administració municipal atendrà les 
regles següents:  
 

a). Si al llarg de la tramitació del procediment sancionador s'apreciés que determinats fets 
poden ser constitutius de delicte o falta penal, l'instructor o la instructora ho notificarà 
immediatament a l'alcalde/ssa, quil passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 
 
b). Si a conseqüència de l'actuació prevista a la regla anterior, l'autoritat judicial incoa el 
procediment penal que correspongui i s'aprecia una identitat de subjecte, de fets i de 
fonaments amb el procediment sancionador que es tramita a l'Ajuntament, aquest darrer serà 
immediatament suspès fins que hi hagi un pronunciament definitiu de la jurisdicció penal. No 
obstant, es podran mantenir les mesures cautelars adoptades i se'n podran adoptar de noves, 
si això fos necessari, comunicant tant les unes com les altres a l'autoritat judicial que 
instrueixi el procediment penal. 
  
c). També  suspendrà la tramitació del procediment sancionador si es té notícia de l'existència 
d'un procediment penal on s'apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, prèvia la 
comprovació d'aquesta existència. 
  
d). En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que apreciï l'existència de delicte o falta, 
sempre que hi hagi identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l'instructor proposarà i 
l'Alcalde/ssa resoldrà el sobreseïment de l'expedient sancionador. 
 
e). En qualsevol cas, els fets declarats provats per una resolució judicial ferma vinculen als 
òrgans municipals respecte procediments sancionadors que tramitin. 
  
f). Quan en una infracció s'apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, ja hagi estat 
objecte de sanció administrativa ferma, l'instructor o la instructora proposarà i l'alcalde/ssa 
resoldrà el sobreseïment de l'expedient sancionador tramitat per l'Ajuntament.  



 

- Pàg. 27 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
g). Si en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient es té notícia que s'està tramitant un 
altre expedient sancionador administratiu per infraccions en les quals s'aprecia identitat de 
subjecte, de fets i de fonaments, l'instructor o la instructora proposarà a l'alcalde/ssa 
l'adopció de les actuacions que pertoquin per als supòsits de conflictes de competències. 
  
h). Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l'examen dels fets 
per l'òrgan judicial o per una altra Administració pública, quedarà també en suspens el termini 
de caducitat del propi expedient sancionador. 
 
i) També l'òrgan competent podrà ajornar la resolució del procediment si resulta acreditada la 
tramitació d'un procediment pels mateixos fets davant els òrgans comunitaris europeus. La 
suspensió s'aixecarà quan aquells hagin dictat resolució ferma.  
 
j) Si els òrgans comunitaris haguessin imposat una sanció, caldrà que l'òrgan competent per 
resoldre la tingui en compte a efectes de graduar la que, en el seu cas, s'hagi d'imposar, i 
podrà compensar-la, sens perjudici de declarar la comissió de la infracció.” 

 

Article 48.- Mesures cautelars 
 
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 podria acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència, la 
presentació de fiances, i també es podria acordar la retirada d’objectes, materials, utensilis, estris o 
productes amb els quals 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 49.- Actuacions prèvies a l’inici de l’expedient 
 

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. Sens 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 amb 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 a 
les persones interessades afectades. 
 
4. Les actuacions prèvies les duran a terme els òrgans que tinguin atribuïdes funcions d’investigació 
i inspecció en la matèria, i, en defecte d’aquests, per la persona o l'òrgan administratiu que  
determini l' òrgan competent. 
 
Article 50.- Inici del procediment 
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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  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 a la 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 o la instructora 
podrà declarar confidencials les dades personals de la persona denunciant, per  garantir l’anonimat 
d’aquesta en el transcurs  de la tramitació de l’expedient. Aquesta confidencialitat serà declarada  
quan ho sol·liciti  la persona 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 51.- Acord d’iniciació 

 
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, sens 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/a i, en el seu cas, el secretari/la secretària 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/a amb trasllat de les actuacions, a la persona 
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. 
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4. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor o la infractora 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 part de la persona inculpada, 
en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. 
En aquest cas, tindrà dret a una reducció del 30 % de l'import. El dret d'aquesta reducció es perd en 
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució. 
 
Article 52.- Tràmit d'al·legacions i proposta de proves 
 

1. L’instructor o la instructora realitzarà d’ofici totes les actuacions que resultin necessàries per a 
l’examen dels fets, i reclamar les dades i informacions que siguin rellevants per determinar en el seu 
cas l’existència  de responsabilitats susceptibles de sanció. 
 
2. L’instructor o la instructora 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 a les persones interessades, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 
4. Les persones interessades podran formular al·legacions  i proposar proves en el termini dels 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 per les persones funcionàries als quals es reconeix la condició d’autoritat, 
formalitzats en document públic i amb els requisits legals oportuns, tindran valor probatori  sens 
perjudici de les proves que puguin practicar  els mateixos 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 53.- Drets de la persona presumpta responsable 
 
Seran drets de la persona presumpta responsable : 
 

a) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments sancionadors en 
què tingui la condició de presumpte responsable 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 54.- Proposta de resolució  
 
1. Si fos el cas, conclosa, la prova, l’òrgan instructor  formularia proposta de resolució, en la qual 
s’hauran de fixar els fets considerats  provats, la seva qualificació jurídica, la determinació de la 
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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 a les persones interessades i se'ls concedirà un termini de 
15 dies per poder-hi formular al·legacions  davant l’instructor/a 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 per part de la persona interessada. 
 
Article  55.-  Resolució 
 
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 per les persones interessades  i totes aquelles derivades del 
procediment. 
 
2. Suprimit .(modificació per acord plenari de 6 d'agost de 2012, (publicat al BOPT núm. 198 de data 
25/8/2012) 
 
3. La resolució s’haurà de notificar a les persones interessades, 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. Suprimit (modificació per acord plenari de 6 d'agost de 2012 , (publicat al BOPT núm. 198 de data 
25/8/2012). 
 
Article  56.- Procediment sancionador simplificat 
 
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 o les 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  sancionar i la norma que l’autoritza.  
 
4. Es donarà un termini de 10 dies a la persona presumpta responsable perquè presenti les 
al·legacions  i proposi les proves que consideri adients per 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  sancionar. 
 
5. A la vista de la proposta de resolució, l’òrgan competent per 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. Suprimit (modificació per acord plenari de 6 d'agost de 2012, (publicat al BOPT núm. 198 de data 
25/8/2012) 
 
7. Suprimit (modificació per acord plenari de 6 d'agost de 2012 , (publicat al BOPT núm. 198 de data 
25/8/2012) 
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8. Suprimit (modificació per acord plenari de 6 d'agost de 2012 ,(publicat al BOPT núm. 198 de data 
25/8/2012) 
 
Article 57. Pagament en voluntària del procediment sancionador  

1: “Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, abans de 15 dies hàbils des de l'endemà 
de la notificació de la incoació de la resolució sancionadora, es tindrà per acabat el procediment 
sancionador amb les següents conseqüències: 
 
a) La reducció del 30 per cent de l'import de la sanció de la multa. 
b) La renuncia a formular al·legacions. En el supòsit que fossin formulades es tindran per no 
presentades. 

c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es 
realitzi el pagament. 

d) L'esgotament de la via administrativa essent recurrible únicament davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu. 

e) El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s'iniciarà el dia següent a aquell en 
que es realitzi el pagament. 

f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint plens efectes 
des del dia següent. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.-  Els membres i les membres de la Policia Local, com a agents de l’autoritat, retiraran i 
intervindran, cautelarment, els mitjans emprats per desenvolupar la conducta antijurídica 
 
Segona.- 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 de Tortosa 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  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 31.7 en un termini màxim de 
quatre 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 32.8 en un termini màxim de quatre anys. 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES   
 
Primera.- Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Tortosa 
que contradiguin la present ordenança. 
 
Segona.- Queda derogada l’ordenança  municipal de convivència ciutadana publicada al Butlletí Oficial 
de la província núm. 221 de data 26 de setembre de 1985.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
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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.  
 
*Els articles  11.1, 28.8, 31.1 a) apartat 3r, 33.2,  42.1 a), 45.4, 46.1 f), 46.3  51.5,  57,  han estat modificats per acord plenari de 
6 d'agost de 2012, publicat al BOPT núm. 198 de data 25/8/2012. 
 
*Els articles 27 bis, 31.6, 31.7 i 37 bis  han estat modificats per acord plenari de 17 de setembre de 2012, publicat al BOPT núm. 
279 de data 3/12/12. 
 
“Els articles 10.6, 31.9 i 33.1 han estat modificats per acord plenari de 13 d'abril de 2015, i posteriorment publicat al  BOPT.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Són modificacions 
puntuals que vostès coneixen perfectament i que, en tot cas, ja vam exposar, no ho farem ara 
aquí, a la Comissió Informativa.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement dir que nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, per manifestar també la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Per dir que sí. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
disset  vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), PSC (3), i ERC (2); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals d’I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A DENOMINAR EL TRAM DEL CARRER QUE UNEIX 
ELS INICIS DELS CARRERS DE MIGUEL DE CERVANTES I DE CRISTÒFOL DESPUIG, AMB EL NOM 
DE CARRER D’ERNEST HEMINGWAY I PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN EL NOMENCLÀTOR DE LA 
CIUTAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, ex presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte: 
 
“ Atès que per decret d’Alcaldia núm. 615/2015, s’incoa el procediment administratiu per a la 
nova  denominació del tram de carrer existent que uneix l’inici del carrer de Miguel de Cervantes 
i l’inici del carrer de Cristòfol Despuig. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Cultura de 13 de març de 2015. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data 24 de 
març de 2015 
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Atès allò que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment l’assignació del nom de carrer d’Ernest  Hemingway, al tram de 
carrer existent que uneix l’inici del carrer de Miguel de Cervantes i l’inici del carrer de Cristòfol 
Despuig i incloure’l en nomenclàtor de la Ciutat. 
 
Segon - Publicar l’esmentat acord per un termini de trenta dies en el Butlletí Oficial de la 
província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació o al·legació, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
bé, la nostra postura, ja l’avanço, serà negativa a aquest dictamen de proposta. No per la figura 
d’Ernest Hemingway, un gran escriptor, Premi Nobel de literatura. En cap moment, ni per la seva 
ideologia, en absolut, tot al contrari, però creiem que hi ha altres escriptors tortosins, catalans o 
tortosins i catalans que han escrit envers la Guerra Civil a Tortosa i que, per tant, per la seva 
condició de tortosins i de catalans, doncs tindrien més mèrit donar-li aquest tram de carrer, que 
en realitat no és un carrer pròpiament dit, però bé, que està en un lloc estratègic de la ciutat, de 
la nostra ciutat, i que sempre és bo donar-la a alguna persona que, torno a dir, sense llevar-li 
cap valor literari al senyor Hemingway, ni tampoc com a corresponsal de guerra, ni tampoc pel 
que va escriure una, tres coresponsalies o tres d’això en un llibret que es va dir “Bomba sobre 
Tortosa”, no per això però simplement perquè, torno a dir, hi ha escriptors tortosins i catalans 
que s’ho mereixen, al nostre punt de vista, més. 
 
I segon, perquè aquesta és una proposta que s’ha fet sense tenir en compte per a res al menys 
la nostra opinió envers el donar aquest nom al carrer que estem dient, no? Sempre pensaven 
que el tema de donar noms a carrers, a places i tal era una cosa que es tenia que consensuar i 
en aquesta, la veritat, nosaltres al menys, al Partit Popular no se li ha preguntat ni se li ha 
demanat opinió ni res de res. Per tant, nosaltres estarem en contra d’aquesta denominació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No sé si hi ha alguna paraula més... perdó, en tot 
cas els hi contestaré després si hi ha alguna qüestió. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Per manifestar la nostra posició, que és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. El nostre vot serà 
d’abstenció i els motius són, per un costat, que realment no ha estat una proposta 
consensuada, sinó que va ser una proposta feta pel regidor en comissió i feta així a l’ús. I 
nosaltres entenem que podríem, perfectament, haver consensuat o propiciat un diàleg de quin 
nom es podia fer a aquest carrer. 
 
I, per un altre costat, donat que a Tortosa hi ha figures rellevants, cronistes rellevants, com han 
pogut ser Campos Terré o Subirats Pinyana de l’època de la Guerra Civil, pensem que hi ha 
altres noms que s’haguéssim donat. I, per aquest sentit, la nostra proposta serà d’abstenció. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Anem per parts. 
 
El senyor Subirats Pinyana és una persona que està en vida, afortunadament i, per tant, sap que 
el criteri de no ficar el nom de ningú que estigui en vida, senyor Roig. De totes formes, es va 
portar a la comissió i ja es va dir allí que si hi havia algun inconvenient se’ns manifestés, jo ho 
he parlat ara en Junta de Portaveus i jo crec que tampoc no n’hem de fer qüestió de tot. 
 
Aquest és un tram que jo els hi he explicat en Junta de Portaveus, que es dóna, que no afecta a 
cap casa, no afecta a cap adreça postal en vigència i que es fa des d’una òptica estrictament e 
promoció turística d’un espai, perquè vull recordar que l’Ajuntament ha recuperat un antic refugi 
que hi havia darrera del carrer Fémina, el refugi antiaeri número 4 i que l’hem fet visitable. A la 
proposta dels mateixos tècnics de turisme i dels que havien propiciat la recuperació d’aquest 
refugi ens van fer veure la conveniència i la notorietat que adquiriria l’espai i la ciutat adreçant, 
denominant aquest espai, el carrer, però essencialment és el petit espai que hi ha davant del 
refugi antiaeri com a espai Hemingway, donada la gran transcendència i renom internacional 
que té la figura d’Hemingway independentment, senyor Dalmau, de la ideologia política. No 
estem parlant de cap ideologia política. És un cronista de guerra, és segurament un dels millors 
cronistes de guerra a nivell internacional que va publicar tres cròniques referents a Tortosa, una 
concretament d’un dels bombardejos a la ciutat de Tortosa. I és en positiu, no és cap ànim de 
fer-ho.  
 
Que hi ha moltes persones en noms pendents per poder assignar a la ciutat? És veritat. I alguns 
de vostès, nosaltres estem fent un inventari, ja el tenim pràcticament fet però no volem ara 
generar aquesta polèmica. Entenem que algun carrer es podria canviar i entenem que alguns 
dels carrers que s’han generat recentment nous a la ciutat i que no tenen nom li podrem 
assignar noms, alguns que ja estan aprovats pel Ple i altres que s’aprovaran, alguns de 
tortosins, alguns de catalans, alguns d’espanyols, alguns d’europeus i alguns de no europeus. I 
no serà aquest el criteri, però Ernest Hemingway és un Premi Nobel i és una persona rellevant i 
molt rellevant en l’àmbit nord-americà. I és una cosa a la que no volem renunciar. 
 
Per tant, està fet molt en positiu. Pensem que si hi ha algun problema de distorsió en quant al 
tema de la Comissió jo, si no recordo malament o si no m’han informat malament, en Comissió 
no va votar ningú en contra, es van abstenir em penso que va ser..., l’únic que es va abstenir va 
ser el Partit Popular si no .... no?, tots es van abstenir? Ah bé, doncs llavors m’han informat 
malament però, anem a veure, jo si això ha de crear una gran polèmica retiro la proposta, eh. 
Vull dir, si això ha de generar un problema, un tema absolutament neutre i en positiu no vull que 
generi cap problema i, si hi ha dubtes, si s’ha de retirar la proposta es retira eh. Però penso que 
el pobre Ernest Hemingway no té cap culpa de que això s’hagi plantejat en un escenari casi pre-
electoral, però les coses són així. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo, si el meu “no” té que ser objecte d’una gran 
polèmica també el retiro, però no, jo el mantinc perquè, a més, és que vostè ara dóna aquí un 
motiu..., diu “per motius de promoció turística”. Home, ficar nom a un carrer o a un tros de 
carrer o a un vial de comunicació que és més important del que pareix perquè uneix dos carrers 
importants de Tortosa –Despuig i Cervantes– i per promoció turística, doncs bé, no em pareix 
un criteri correcte, no?, de: “ah, ho fem per promoció turística”. Home, doncs sí, doncs per 
aquest concepte podem ficar un munt de carrers, per promoció turística, el nom d’Orson Welles 
o tal i això pareixerà Hollywood. 
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Jo no vull fer qüestió d’una cosa que no té la...., com vostè diu, jo estic d’acord, no té la 
dimensió. Ara, jo vull dir que nosaltres no estem d’acord, primer, perquè considerem, insisteixo, 
que hi ha escriptors catalans i tortosins que es mereixen sols per aquest fet tenim un nom en el 
seu carrer i, segon, perquè la veritat a nosaltres, a mi ningú em va preguntar: i tu què opines, i 
vosaltres què opineu i tal. Ningú. Em vaig trobar l’escrit dient: a partir de tal... es va al Ple el 
nomenament del carrer tal i tal. 
 
El senyor Hemingway, i li diré, no és un tema ideològic però jo de menut una de les novel·les que 
a mi m’ha copsat molt, des de jove eh, quan jo era adolescent, era “El viejo y el mar”. 
L’explicació que feia tot un allí pescant, la seva lluita i em va deixar, no bocabadat, sobtat. Un 
gran escriptor, Premi Nobel, què he de dir jo del senyor Hemingway?, home, que ell mateix 
d’això.... Com a cronista no era tan bo, tot hi ha que dir-ho eh, com a cronista de guerra no era la 
seva especialitat però bé, ell va fer. Però home, jo entenc que, bé, s’ho mereix. Així de clar, no?  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Dalmau, jo no m’atreviré a jutjar al 
senyor Hemingway ni com escriptor – que no sóc un especialista–, i molt menys com a cronista. 
La gent que n’entén d’això li reconeix els mèrits d’un cantó i de l’altre, però no serem ni vostè ni 
jo qui discutirem ni acreditarem els mèrits d’aquest Premi Nobel. 
 
En tot cas, si els sembla mantenim, donat que hi ha una àmplia majoria que recolza la proposta, 
i entenc que al final, i li demano disculpes, que és més un tema de forma que un tema de fons, 
per tant, si és un tema de forma i, efectivament, no va assistir i no li va comunicar ningú, jo ja 
em disculpo. I si aquestes disculpes serveixen, doncs, per poder tenir, doncs, que aquest 
personatge tingui aquest espai, és un espai, és un carrer però és un espai davant d’un dels 
refugis antiaeris recuperats, l’únic recuperant, doncs ho donem per bo. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
setze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), ERC (2) i I-ET-E (2); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP; i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal del PSC. 
 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS ALS 
REGUERS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El poble del Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter 
taurí i popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del 
Parlament de Catalunya. 
 
Donat que el poble dels Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 21 i 21 de 
juny de 2015. 
 
En virtut d’allò que disposa la normativa:  
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- Text refós de la Llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 

d'abril. 
- La Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals. 
- El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 

34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Vist que l'organització és sabedora del compliment de totes i cadascuna de les mesures que 
s'estableixen en aquest tipus d'activitats. 
 
Atès que ha estat dictaminat favorablement per unanimitat dels membres assistents de la 
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat de data 31 de març de 2015, al Ple de la 
corporació proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Fixar els dies 20 i 21 de juny ,donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la 
realització de la Festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de 
Joc i Espectacles de la Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes. ”. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
  
 
05 - DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, PERÍODE 
2016-2018. 
 
“ DECRET 693/2015 DE 20 DE MARÇ 
 
PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, PERÍODE 2016-2018 
 

 LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Capítol 1 14.978.573,37 14.314.824,52 14.314.824,52 14.386.398,64 14.530.262,63 

Capítol 2 17.172,71 170.000,00 175.100,00 180.353,00 185.763,59 

Capítol 3 26.894.517,61 26.031.151,73 26.024.653,70 26.089.646,89 26.155.267,57 

Capítol 4 9.511.122,78 9.990.594,22 9.697.064,82 9.849.242,33 9.997.212,34 

Capítol 5 1.513.868,13 534.744,23 537.558,30 545.879,38 554.324,87 

Ingressos corrents  52.915.254,60 51.041.314,70 50.749.201,33 51.051.520,24 51.422.830,99 

Capítol 6 156.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol 7 574.731,51 206.728,83 0,00 0,00 0,00 

Ingressos de capital 731.131,51 206.728,83 0,00 0,00 0,00 

Capítol 8 8.491,20 127.969,46 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Capítol 9 -197.315,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos financers -188.824,56 127.969,46 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

INGRESSOS TOTALS  53.457.561,55 51.376.012,99 50.755.201,33 51.057.520,24 51.428.830,99 

DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018 

Capítol 1 24.579.615,73 23.981.611,79 24.015.828,39 24.023.710,56 24.130.475,99 
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Capítol 2 16.612.902,27 16.196.755,77 16.566.027,76 16.677.254,35 16.844.523,81 

Capítol 3 1.586.181,07 804.567,99 1.413.773,78 1.288.989,77 1.141.534,70 

Capítol 4 2.007.569,45 1.999.707,36 2.041.707,36 2.069.932,40 2.112.693,34 

Capítol 5 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 

Despeses corrents  44.786.268,52 42.982.642,91 44.169.337,29 44.191.887,09 44.361.227,84 

Capítol 6 2.015.794,19 3.400.871,69 957.457,44 1.146.182,22 1.643.931,00 

Capítol 7 1.293.464,03 313.910,00 225.000,00 175.000,00 107.500,00 

Despeses de capital 3.309.258,22 3.714.781,69 1.182.457,44 1.321.182,22 1.751.431,00 

Capítol 8 21.555,14 113.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Capítol 9 5.834.679,13 4.109.364,93 5.729.938,60 5.830.217,97 4.422.249,90 

Despeses financeres 5.856.234,27 4.222.364,93 5.735.938,60 5.836.217,97 4.428.249,90 

DESPESES TOTALS  53.951.761,01 50.919.789,53 51.087.733,33 51.349.287,28 50.540.908,74 

“ 
 
El Ple en resta assabentat.  
 

*-*-* 
 
 
06 - DONAR COMPTE DE L’AUDITORIA BIANUAL DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Es dóna compte de l’Auditoria bianual de protecció de dades de caràcter personal realitzada per 
l’empresa “próXXIma” el novembre del 2014. 
 
El Ple en resta assabentat.  
 

*-*-* 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“  Vist l’expedient instruït per a la modificació de l’Ordenança reguladora dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa, el qual inclou la 
documentació tècnica corresponent. 
 
Atès allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, l’article 20 de la qual estableix que la creació, modificació o supressió de 
fitxers que continguin dades de caràcter personal sols podrà realitzar-se mitjançant una 
disposició de caràcter general publicada en el butlletí o diari oficial corresponent, així com la Llei 
32/2010, de l'1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que estableix l’article 22. 2 .d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de 
disposicions de caràcter general, així com allò que preveu l’article 178 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. 
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Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió 
del dia 8 d’abril de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels fitxers inclosos a l'Ordenança reguladora dels 
fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa, publicada al BOP 
de Tarragona núm. 58 de data 11 de març de 2014 i núm. 210 de data 12 de setembre de 
2014, que s’indiquen seguidament: 
 
- POLICIA LOCAL (codi d’inscripció 209040034-A) 
a) Finalitat i usos previstos: “Gestió de la Policia Local”.  
 
- GESTIÓ DE PERSONAL (codi d’inscripció 209040046-S) 
a) Finalitat i usos previstos: “Gestió, selecció i formació del personal; administració d’usuaris de 
sistemes d’informació”.  
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, telèfon, número SS o mutualitats, 
adreça, dades d'estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, sexe, 
nacionalitat, formació i titulacions, historial d'estudiant i experiència professional, cos, categoria, 
lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina i historial del treballador, dades bancàries, 
dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives/Impostos, afiliació sindical als 
efectes de pagament de quotes, dades d’usuaris de sistemes d’informació”  
 
- CENS D’ANIMALS” (codi d’inscripció 209040066-N): 
 a) Finalitat i usos previstos: “Llicència de tinença i conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos.” 
b) Persones o col·lectius afectats: “Propietaris de gossos potencialment perillosos” 
f) Sistema de tractament utilitzat:: “Manual” 
 
Segon - Aprovar inicialment la supressió del fitxer inclòs a l’esmentada Ordenança, que s’indica 
seguidament: 
 
- GESTIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ (codi d’inscripció 209040040-D) amb la consegüent 
eliminació de les dades i la destrucció física dels suports que les continguin, excepte les dades 
referides als usuaris dels sistemes d’informació que s’incorporen al fitxer GESTIÓ DE PERSONAL 
(codi d’inscripció 209040046-S). 
 
Tercer - Deixar sense efecte la supressió del fitxer “EXPEDIENTS DE PERSONAL” (codi 
d’inscripció 209040062-P), publicada amb ocasió de la modificació de l’Ordenança reguladora 
dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Tortosa aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament el 2 de desembre de 2013 i publicada al BOP de Tarragona núm. 58, d’11 
de març de 2014, i en el 210, de 12 de setembre de 2014. 
 
Quart - Sotmetre els anteriors acords al tràmit d’informació pública durant el període de trenta 
dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de la darrera publicació del corresponent 
anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual es podran formular les al·legacions i reclamacions que 
s’estimin adients. 
 
Cinquè - Aprovar el text refós dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Tortosa, que s’inclouen com Annex del present acord, el qual substitueix els 
annexos de l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Tortosa, publicada al BOP de Tarragona núm. 58 de data 11 de març de 2014 i 
núm. 210 de data 12 de setembre de 2014, que resten derogats. 
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Sisè - Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període abans 
indicat, el present acord esdevindrà aprovat definitivament sense cap més tràmit, i es procedirà 
a la seva publicació al BOPT i a anunciar-ne la respectiva referència al DOGC. 
 
Setè - Actualitzar el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.” 
 
 

 
ANNEX. Text refós  dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 

Tortosa. 
 

 
 
GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040058 - G) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Agenda institucional, gestió administrativa i correus electrònics de 
l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones amb què l'Ajuntament ha tingut algun contacte o 
que poden resultar d'interès per l’activitat laboral que exerceixen o pel lloc de treball que 
ocupen i persones que treballen en el propi Ajuntament. Representants d’empreses i 
particulars. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds, entrevistes o en persona, correu 
electrònic/Internet i targetes de visita, cartes, concursos, projectes, escrits, contractes, ofertes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts accessibles al públic: 
Diaris i butlletins oficials; entitat privada i Administracions Públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, càrrecs; sectors, 
activitats, negocis. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 
-  GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040044 - J) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió d'usuaris de serveis municipals (mercats, piscines, activitats 
per a joves, biblioteca, escola de música, escola de teatre, beques, activitats culturals, 
esportives, informació turística, suggeriments, SMS, etc.). 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars. Qualsevol interessat en activitats organitzades per 
l’Ajuntament que se subscrigui. Persones d'entitats esportives, culturals, musicals i 
representants d'associacions. Persones que col·laboren en l'organització de festes. Persones 
interessades en obtenir certificats d'habitabilitat d'habitatge. 
c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona, formularis o sol·licituds, correu 
electrònic/Internet, i base de dades d'Alcaldia. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; fonts accessibles al públic i 
entitats privades (Cambres de comerç). 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, imatge, data de 
naixement, edat, nacionalitat, estat civil, núm. de fills, habitatge a llogar, testaments, declaració 
d'hereus, poder notarial, acceptacions d'herència, llicències, permisos, autoritzacions, títol de 
l'obra, nom del grup musical, formació acadèmica, experiència professional, situació laboral, 
professió, categoria/Grau, plans de pensions, jubilació, activitats i negocis, contracte de treball, 
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codi compte corrent, rebuts, vida laboral, declaració jurada d'ingressos i certificat 
d'empadronament. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Generalitat de Catalunya i Registre Civil. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 

 
-  GESTIÓ D’INGRESSOS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040072- H)  
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a la 
recollida i liquidació d'impostos, taxes i altres pagaments a l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Representants d'empreses i particulars. Contribuents del 
municipi.  
c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona, formularis o sol·licituds i 
projectes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; Administració Pública i 
Registres públics. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, foto, data de 
naixement, dades familiars, codi compte corrent i import rebut. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Diputació de Tarragona i Catalunya Caixa.. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mitjà. 
 
-  PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040038- F) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Acreditar la residència, domicili i dades de família. 
b) Persones o col·lectius afectats: Ciutadans que resideixen al municipi. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, sexe, nacionalitat, data de 
naixement, lloc de naixement i nivell d'estudis. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Institut Nacional d'Estadística. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis o unitats davant dels quals poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa 
(Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 
-  CENS D’ANIMALS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040066- N) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Llicència de tinença i conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
b) Persones o col·lectius afectats: Propietaris de gossos potencialment perillosos. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
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e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, certificat de no 
haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, la llibertat o contra la integritat 
moral, la llibertat sexual i la salut pública, així com no estar privat per resolució judicial del dret 
a la tinença d'animals potencialment perillosos i certificat de capacitat física i aptitud 
pedagògica. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Manual. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 
-  TARGETES APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIÓ (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040070 - Q) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Emissió de targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat 
restringida. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones amb disminució i representants d'empreses. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, data de naixement i 
informe acreditatiu del nivell de disminució. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Manual. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Serveis o unitats davant dels quals poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa 
(Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat:  Alt. 
 
-  REGISTRE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040032 - R) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Recollir les dades d'entrada i sortida de documents i la gestió 
administrativa. 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars, representants d'empreses, personal de 
l'Ajuntament i destinataris de suports. Constructors, projectistes, taxistes, propietaris de finques, 
agricultors i caçadors. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis o sol·licituds i 
sol·licituds, projectes, escrits, cartes. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal, Registres públics i 
Administracions públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, formació i 
titulacions, experiència professional, categoria/Grau, propietats o possessions, dades 
cadastrals, vehicle, matrícula, escriptures, contracte de lloguer i testaments. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Generalitat de Catalunya. (Llei d’urbanisme). 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mitjà. 
 
-  GESTIÓ DE CERTIFICATS (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040052- K) 
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a) Finalitat i usos previstos: Expedició d'informes d'arrelament social. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones interessades a obtenir permís de residència. 
c) Procediment de recollida de dades: Formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, NIE o passaport, adreça, telèfon, 
escriptures, contracte de lloguer, pertinença a associacions; lloc de treball, certificats bancaris i 
programes d'inserció laboral. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 
-  GESTIÓ DE COMPTABILITAT (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040050- L) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió comptable i pressupostària. 
b) Persones o col·lectius afectats: Particulars i representants d'empreses. Proveïdors de 
l'Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Correu electrònic/Internet i factures. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal i altres persones diferents de 
l'interessat o el seu representant. 
e)Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, fax, codi compte 
corrent i import factura. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 
-  EXPEDIENTS ALUMNES (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040064- X)  
 
a) Finalitat i usos previstos: Seguiment dels alumnes. 
b) Persones o col·lectius afectats: Alumnes. 
c) Procediment de recollida de dades: Entrevistes o en persona i formularis o sol·licituds. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal. 
e)Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, data de naixement, 
lloc de naixement, nacionalitat, edat, estat civil, dades familiars, formació acadèmica, situació 
laboral, contracte laboral, valoració acadèmica, vida laboral, nòmines. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: No es realitzen. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 
-  GESTIÓ DE PERSONAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040046- S) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió, selecció i formació del personal; administració d’usuaris de 
sistemes d’informació.  
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b) Persones o col·lectius afectats: Personal que treballa a l'Ajuntament. Persones que presenten 
el seu currículum vitae a l'Ajuntament. Interessats que es presenten a un procés de selecció de 
l'Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, correu electrònic/Internet, 
transmissió electrònica i contractes, currículum vitae, sol·licitud, titulacions, documentació 
diversa, notificacions. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; una altra persona diferent de 
l'interessat o el seu representant i d'Administracions públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, telèfon, número SS o mutualitats, 
adreça, dades d'estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, sexe, 
nacionalitat, formació i titulacions, historial d'estudiant i experiència professional, cos, categoria, 
lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina i historial del treballador, dades bancàries, 
dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives/Impostos, afiliació sindical als 
efectes de pagament de quotes, dades d’usuaris de sistemes d’informació. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Seguretat Social, INEM, Jutjats i Tribunals; Generalitat de Catalunya; 
Tribunal de selecció i BOP; AEAT i Administració General de l'Estat. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mitjà. 
 
-  POLICIA LOCAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040034- A) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de la policia local. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones ingressades al dipòsit de detinguts, qualsevol 
persona que intervé o visualitza un accident de trànsit i la plantilla policial. Persones de la 
plantilla de la policia local. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis o sol·licituds i 
documentació diversa, sol·licitud, aplicació informàtica. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal; altres persones físiques 
diferent de l'afectat o el seu representant i Administracions Públiques. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, imatge/veu, 
data de naixement, propietats, possessions, llicències, permisos i autoritzacions, historial 
d'estudiant, formació, titulacions i experiència professional, categoria/Grau i infraccions. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Jutjats i tribunals, companyies d'assegurances i Diputació de Tarragona. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Mitjà. 
 
-  GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (CODI D'INSCRIPCIÓ 209040056- W) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió de benestar social (fitxers de nivell alt). 
b) Persones o col·lectius afectats: Alumnes amb necessitats específiques derivades d'una 
inadaptació escolar. Qualsevol persona que sol·liciti informació als serveis socials de 
l'Ajuntament, menors amb maltractaments, dones que pateixen discriminació sexual. Persones 
majors d'edat i persones amb disminució física. Dones que accedeixen al servei per a realització 
de consultes o recepció d'assessorament legal o psicològic per discriminació per raó de sexe. 
Persones disminuïdes, discapacitats amb certificats de minusvalidesa de la Generalitat. 
c) Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis i resolució, sol·licitud, 
fitxa SIAD. 
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d) Procedència de les dades: Propi interessat o representant legal i una altra persona física 
diferent de l'afectat o el seu representant. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, número SS o 
mutualitat, imatge/Veu, sexe, edat, dades familiars, data de naixement i estat civil, ingressos, 
rendes, crèdits, préstecs, avals, plans de pensions, jubilació, import a pagar, aficions i estil de 
vida, característiques d'allotjament i habitatge, analfabetisme i formació, titulacions, historial 
d'estudiant, historial del treballador i atur i salut. 
f) Sistema de tractament utilitzat: Mixt. 
g) Cessions de dades: Altres administracions públiques, Generalitat de Catalunya, Creu Roja, 
Jutjats i tribunals i Centre de destí (residències, hospitals…) i Catalunya Caixa. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 
-  VIDEOVIGILÀNCIA (CODI D'INSCRIPCIÓ 214190053-T) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Videovigilància de les instal·lacions de l'Ajuntament. 
b) Persones o col·lectius afectats: Ciutadania, empleats. 
c) Procediment de recollida de dades: Càmeres de videovigilància. 
d) Procedència de les dades: Propi interessat. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Imatge. 
f) Sistema de tractament: automatitzat. 
g) Cessions de dades: Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i tribunals. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Bàsic. 
 
-  EXPEDIENTS DE PERSONAL (Codi d'inscripció 209040062- P) 
 
a) Finalitat i usos previstos: Gestió d'expedients personals i administració de sancions al 
personal per la possible comissió d'infraccions. 
b) Persones o col·lectius afectats: Personal de l'Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Documentació, DNI, nº Seguretat Social i informes. 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal, d’altres persones 
físiques diferents del propi interessat o del seu representant legal. 
e) Estructura bàsica i tipus de dades: Nom i cognoms, DNI, telèfon, número SS o mutualitats, 
adreça, signatura, imatge, dades d'estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de 
naixement, sexe, nacionalitat, formació i titulacions, historial d'estudiant, experiència 
professional, cos, categoria, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina i historial del 
treballador, dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions 
impositives/Impostos, infraccions administratives, salut i afiliació sindical. 
f) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
g) Cessions de dades: Generalitat de Catalunya, Jutjats i tribunals i Direcció General 
d'Administració local. 
h) Transferència internacional de dades: No es realitzen. 
i) Responsable del Fitxer: Ajuntament de Tortosa. 
j) Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Servei d’Atenció Ciutadana. Plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa (Tarragona). 
k) Nivell de Seguretat: Alt. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde: 
A continuació el senyor alcalde diu: També és una modificació, és una aprovació inicial d’una 
modificació d’una ordenança, aquesta sí que és estrictament molt tècnica. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
08 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI RUTA DEL TEMPLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord de l’Assemblea General del Consorci Ruta del Temple, adoptat per unanimitat en 
sessió tinguda el dia 26 de març de 2015, pel qual es va aprovar la seva dissolució i liquidació. 
 
Vist l’expedient instruït per a la ratificació de l’esmentat acord pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert pels articles 16.c), 23.4.d) i 49 dels Estatuts del Consorci Ruta del Temple. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de 
data 8 d’abril de 2015. 
  
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
  
Primer - Ratificar inicialment l'acord de dissolució i liquidació del Consorci Ruta del Temple, 
adoptat pe la seva Assemblea General el dia 26 de març de 2015. 
  
Segon - Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
mitjançant anunci en el BOP de Tarragona, al DOGC i al tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament, 
comptadors des de la darrera data de publicació de l’anunci, durant el qual els interessats 
podran formular les al·legacions que estimin adients. 
  
Tercer - Transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat al·legacions al 
present acord de ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Ruta del Temple, 
s'entendrà definitivament aprovat el present acord, i es procedirà a publicar el corresponent 
anunci. 
  
Quart - Comunicar el present acord a l'esmentat Consorci. ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
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09 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la relació de factures, per import total de 237.491,62 € que fan referència a 
subministraments i serveis efectuats en exercicis tancats i que estan en disposició de ser 
aprovats per trobar-se degudament conformats, se sotmeten en conseqüència a l'aprovació del 
Ple, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 
500/1990, de 2 d'abril, d'acord amb el següent detall: 
 
1. Factures corresponents a serveis i subministraments dels anys 2013 i 2014, amb crèdit 
pressupostari a 31-12-2014: 

Aplicació Núm Data Núm doc Data doc. Import NIF Proveïdor 

2014-POL-13200-21300 F/2015/649 16/03/2015 0114014352 01/10/2014 303,00 A63207492 LGAI Technological Center S.A. 

2014-PRE-91200-23100 F/2015/151 04/02/2015 2.266 28/11/2014 176,85 B43255975 VIATGES TERMINALTOUR  SL 

2014-PRE-91201-22601 F/2015/49 30/01/2015 02/00539 31/12/2014 52,86 B43411602 SPORTS FEVI S.L. 

2014-PRE-91201-22601 F/2015/84 02/02/2015 A/7375 31/12/2014 28,00 B43851427 Llibreria Viladrich S.L.L. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/114 03/02/2015 1716652 16/12/2014 15.913,47 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/115 03/02/2015 1716667 16/12/2014 1.547,04 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/116 03/02/2015 0846161 16/12/2014 559,13 B82846825 Endesa Energía XXI SLU 

2014-SER-16500-22100 F/2015/117 03/02/2015 1716671 16/12/2014 75,56 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/118 03/02/2015 1664712 16/12/2014 791,79 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/120 03/02/2015 1716346 16/12/2014 2.866,40 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/121 03/02/2015 1716371 16/12/2014 384,44 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/146 03/02/2015 P0Z501S0013000 11/12/2014 335,17 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/147 03/02/2015 P0Z501S0012997 13/11/2014 476,05 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/148 03/02/2015 1716648 16/12/2014 58.459,15 A81948077 Endesa Energia  S.A. 
2014-SER-16100-22101 F/2015/155 04/02/2015 3.535 28/01/2015 12.369,14 B43680479 Empresa Municipal de Serveis Públics SL 

2014-SER-15500-21400 F/2015/39 30/01/2015 OT 10246 31/12/2014 381,51 B43097153 Garcid  S.L. 

2014-SER-15500-21400 F/2015/40 30/01/2015 OT 10242 31/12/2014 3.592,36 B43097153 Garcid  S.L. 

2014-SER-15500-21000 F/2015/58 02/02/2015 A000422 01/09/2014 1.042,34 B43831593 Also Casals Instal.lacions SL. 

2014-SER-15500-21000 F/2015/59 02/02/2015 A000423 01/09/2014 1.172,67 B43831593 Also Casals Instal.lacions SL. 

2014-SER-16200-22700 F/2015/78 02/02/2015 524/2014 31/12/2014 2.252,80 P4300053H Consorci per a la Gestió dels Residus de la 
Comarca del Baix Ebre 

2014-SER-16200-22700 F/2015/79 02/02/2015 515/2014 31/12/2014 10.480,27 P4300053H Consorci per a la Gestió dels Residus de la 
Comarca del Baix Ebre 

2014-SER-15500-21000 F/2015/95 02/02/2015 NFS/60 31/12/2014 17,08 B58346255 PROMOINMO, S.L. 

2014-SER-16500-22100 F/2015/835 07/04/2015 P2A401N0456159 18/11/2014 279,23 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-32100-22100 F/2015/122 03/02/2015 1716350 16/12/2014 5.622,58 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-33000-22100 F/2015/124 03/02/2015 1716327 16/12/2014 14.165,96 A81948077 Endesa Energia  S.A. 

2014-SER-92000-21300 F/2015/131 03/02/2015 440115 15/01/2014 1.232,92 A43241207 EbreQualitat 

2014-SER-92000-21300 F/2015/132 03/02/2015 440114 15/01/2014 1.833,02 A43241207 EbreQualitat 

2014-SER-92000-21300 F/2015/19 29/01/2015 3A88197 M 01/07/2013 676,92 A28011153 Zardoya Otis, SA 

2014-SER-92000-22100 F/2015/64 02/02/2015 FE14321161724454 11/12/2014 1.108,24 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/65 02/02/2015 FE14321161724450 11/12/2014 130,12 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/66 02/02/2015 FE14321161724451 11/12/2014 226,97 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/67 02/02/2015 FE14321162274570 14/12/2014 15,00 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/68 02/02/2015 FE14321162274571 14/12/2014 18,72 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/69 02/02/2015 FE14321163025353 23/12/2014 1.179,70 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/71 02/02/2015 FE14321163025352 23/12/2014 1.238,41 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/73 02/02/2015 FE14321161724479 11/12/2014 18,72 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/74 02/02/2015 FE14321163025325 23/12/2014 1.180,61 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-22100 F/2015/778 20/01/2015 FE14321163025355 30/12/2014 1.860,22 A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 

2014-SER-92000-21300 F/2015/97 02/02/2015 VE/1401286 31/12/2014 367,21 B43721455 C & R ALUMINIS I PORTES, SL 

   Total 144.431,63   

 
2. Factures corresponents a serveis i subministraments del any 2014, sense crèdit 
pressupostari a 31-12-2014: 
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Aplicació Núm Data Núm doc Data doc. Import NIF Proveïdor 
2014-SER-16200-22700 F/2015/33 30/01/2015 496/2014 31/12/2014 54.004,93P4300053H Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre 
2014-SER-34200-22100 F/2015/123 03/02/2015 1716331 16/12/2014 8.637,19A81948077 Endesa Energia  S.A. 
2014-SER-43100-22100 F/2015/119 03/02/2015 1716365 16/12/2014 1.129,30A81948077 Endesa Energia  S.A. 
2014-SER-43100-22102 F/2015/70 02/02/2015FE14321163025354 23/12/2014 3.839,41A08431090 Gas Natural Servicios SDG  S.A. 
2014-FES-33800-22609 F/20143657 31/12/2014 06/2014 05/09/2014 550,00G-55545602 Associació Grup de Diables Foc i Flama 
2014-FES-33800-22609 F/2014/3586 31/12/2014 16/2014 31/12/2014 2.500,00V43585488 Associació Cultural Colla Jove de Dolçainers de Tortosa 
2014-FES-33800-22609 F/2015/3591 31/12/2014 26793360 23/12/2014 991,23G28029643 Sociedad General de Autores y Editores 
2014-PFO-24104-22706 F/2015/836 07/04/2015 15007 01/04/2015 1.234,2052607565X Neus Obiol Coma 
2014-PFO-24104-22706 F/2015/837  07/04/2015 15008 01/04/2015 1.234,2052607566X Neus Obiol Coma 
2014-PFO-24104-22706 F/2015/838 07/04/2015 15009 01/04/2015 266,2052607567X Neus Obiol Coma 

     74.386,66  

 
3. Factures corresponents a serveis i subministrament de l'any 2014 amb crèdit pressupostari a 
31-12-2014, sense procediment de contractació: 
 
Aplicació Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre 

2014-MOB-44100-22799 F/2015/29 30/01/2015 H 000774/14 31/12/2014 416,79 A12000071 La Hispano de Fuente en-Segures SA 
2014-RRH-22100-22706 F/2015/63 02/02/2015 201411400 31/12/2014 1.955,42 B61271672 ICESE Prevención S.L. 
2014-IAC-33300-68901 F/2015/3607 31/12/2014 14009 30/12/2014 16.301,12 G43941285 Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre 
     18.673,33   

 
Vist l'informe de fiscalització núm. 179/2015 emès amb data 07-04-2015 per l'interventor de 
l'Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril respecte 
les obligacions procedents d'exercicis anteriors. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 8 d'abril de 2015. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la convalidació o conversió (en el cas de les despeses sense crèdit 
pressupostari o sense procediment) dels efectes econòmics derivats de les despeses 
efectivament realitzades que en la part expositiva es detallen, per tal d'evitar l'enriquiment 
injust de l'Ajuntament, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 2 d'abril. 
 
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer les obligacions corresponents, per un 
import total de 237.491,62 €. 
 
Tercer - Habilitar el crèdit necessari mitjançant modificació pressupostària per tal d'aplicar al 
pressupost les obligacions reconegudes.” 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: No m’allargaré, és 
un tema també conegut i, en tot cas, faré una intervenció a posteriori, després de les seves 
intervencions, si és que volen alguna aclariment o algun afegit. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres abstenir-nos en aquest punt. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, per manifestar també la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
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A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; i vuit 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 
 
 
10 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/15. CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient de modificació pressupostària núm. 6/15, per crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, i vistos els informes d'Intervenció, i 
atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 8 d'abril de 2015, 
proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - provar provisionalment la modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat 
amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb el següent detall: 
 
A) Crèdit extraordinari: 
 
Crèdit extraordinari   

Descripció Aplicació (O-F-E) Import € 

Conveni Omnium Cultural - 65ª edició Nit Santa Llúcia IAC-33400-48904 70.000,00 

 
 
B) Finançament amb baixes de crèdit: 
 
Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació (O-F-E) Import € 

Interessos préstecs FFPP TRE-01100-31002 70.000,00 

 
Segon  Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i 
al tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període 
sense que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament 
aprovada, sense cap mes tràmit. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: També hi ha els 
aclariments fets en Junta de Portaveus però entenc que tenen la paraula per posicionar-se. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres ens abstenim també. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí. També és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Nosaltres votarem que sí. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Per manifestar la nostra abstenció, senyor alcalde. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
catorze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12) i ERC (2); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3), I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 
 
 
11 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA FIRA 
EXPOEBRE–EBREAMBIENT 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Des del departament de fires - Fira Tortosa s’està treballant en l’organització de la 71a edició 
de la Fira de les Terres de l’Ebre, EXPOEBRE i el 10è Saló de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
EBREAMBIENT, totes dues fires emmarcades al calendari de fires previstes per al 2015, així 
com als pressupostos de l’exercici. És per això que es fa necessària la modificació dels preus  
públics vigents per aquests certàmens des de la passada edició. 
 
Del 30 d’abril al 3 de maig, el pavelló firal i el recinte exterior acolliran aquests certàmens. Les 
darreres edicions celebrades en un context de dificultats, han requerit d’accions específiques 
que s’han vist reflectides als preus públics aprovats. Tot i que els indicadors milloren continua 
sent necessària l’actualització de preus i condicions pensant en una major participació dels 
diferents sectors així com des de l’experiència en la seva gestió en l’edició anterior, a l’efecte de 
millorar-la i obtenir el màxim resultat. 
  
Atès que la Llei 8/ 1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, 
modificada pel Decret 3/2010 relatiu als serveis del mercat interior i per la Llei 10/2011 de 
simplificació i millora de la regulació normativa,  tal i com diu en el seu preàmbul, en un context 
de total llibertat d'actuació i sent un dels objectius principals de la Llei, el vetllar per la lliure 
concurrència, la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment, per tal d'assolir uns 
serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les demandes d'expositors, visitants i 
organitzadors. 
 
D'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'hisendes locals, quan existeixen raons socials, benèfiques, cultural o d'interès públic 
que ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei. En aquests 
casos s'haurà de consignar als pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant si la hi hagués. L’impacte econòmic, directe i indirecte, que 
significa per a la ciutat la celebració de les fires, aplicat a la Fira Expoebre-Ebreambient, tal i 
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com conclouen nombrosos estudis publicats per les administracions competents justifica 
l’aprovació dels preus en aquests termes. 
 
Vist l’informe que sobre aquest expedient ha emès l’interventor de l’Ajuntament de Tortosa, 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 8 d’abril de 2015. 
 
Al Ple proposo l'adopció del següent  ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació dels preus públics per a la celebració de la fira Expoebre-
Ebreambient 2015 que passarà a ser la següent: 
 
Art. 1r.- Fonament legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de 
Tortosa estableix la modificació del preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira 
Expoebre-Ebreambient 2015. 
 
Art. 2n.- Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s'iniciï la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o 
parcial, conforme a l'article 46 del Reial decret legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, per a la 
prestació de serveis relacionats amb la fira Expoebre-Ebreambient 2015. 
 
Art. 3r.- Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i 
activitats que es realitzin en el marc del certamen. 
 
L’obligació de pagament del preu públic neix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la 
realització de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva 
adjudicació, la qual es justifica amb l’emissió de la factura corresponent.  
 
En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat lliurada a 
compte es retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat. 
 
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai 
es farà per escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 15 dies abans de l'inici de l'activitat 
tindran dret a la devolució de l'import en el cas que es torni a adjudicar. 
 
 L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import. 
 
Art. 4t.- Quantia 
La  quantia del preu públic serà : 
 
A) ESPAIS 
 

1. EXTERIOR  8,00 €/m2 

2. VENDA ALIMENTACIÓ 32,00 €/ m2 

3. TERRASSES BARS 24,00 €/m2 
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4. ESPAI I CARPA ALIMENTACIÓ 3X3 510,00 € 

5. ESPAI I CARPA ALIMENTACIÓ 4X3 625,00 € 

6. ESPAI I CARPA MERCAT PARC.3X3 280,00 € 

7. ATRACCIÓ GRANS 33,00 €/m.l. 

8. ATRACCIÓ PETITS 28,00 €/m.l. 

9. CASETA DE FIRA 22,00 €/m.l 

10. PAVELLÓ FIRAL 36,65 €/m2 

11. PACK ESTAND PAVELLÓ 4X3 650,00 € 

12. BIOMASSA 25,00 €/m2 

13. PACK ESTAND BIOMASSA 4X3 500,00 € 

14. PACK ESTAND RACÓ EMPRENEDOR 230,00 € 

15. PACK ESTAND ESPAI TURISME 380,00 € 

16. PACK ESTAND FIRA ARTESANIA 175,00 € 

 
B) SERVEIS GENERALS 
 
17. ELECTRICITAT DE 3.301 a 6.600 w 66,80 € 

18. ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 94,55 € 

19. ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 12,50 €/Qw 

20. AIGUA (connexió i consum) 55,30 € 

21. NETEJA ESTAND  3,20 €/m2 

22. MUNTATGE LLIURE PAVELLÓ 3,10 €/m2 

 
C) SERVEIS DE MUNTATGE 
 

 
 

23. CARPA (3X3) tarima, llum i rètol 270,00 € 

24. CARPA (4X3), tarima, llum i rètol 331,50 € 

25. CARPA (5X5), tarima i llum 710,00 € 

26. ESTAND INTERIOR OCTOGONAL 28,25 €/m2 

27. ESTAND INTERIOR CARPA 22,70 €/m2 

28. MOQUETA COL·LOCADA 5,85 €/m2 

29. CANVI COLOR MOQUETA 1,15 €/m2 

30. TARIMA NORMAL 6,50 €/m2 

31. MAGATZEM AMB PORTA 1X1 113,60 € 

32. MAGATZEM AMB PORTA 2X1 139,00 € 

33. MAGATZEM AMB PORTA 2X2 179,55 € 

34. MAGATZEM AMB PORTA 2X3 219,60 € 

35. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X1 199,75€ 

36. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X2 218,25 € 

37. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X3 259,30 € 

38. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 3X3 281,50 € 

39. VITRINA OCTOG. 1X1 VIDRE 1,4 166,95 € 

40. VITRINA OCTOG.1X0,5 VIDRE 1,4 130,40 € 

41. PRESTATGE 1 X 0,25 12,60 € 

42. PRESTATGE LIBER 1 X 0,25 15,50 € 
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43. TAULELL 1X0,5X0,85 45,70 € 

44. TAULELL 1X0,5X1,10 52,85 € 

45. TAULELL VITRINA 113,40 € 

46. CANVI COLOR PANEL OCT. 1 MT 30,55 € 

47. CANVI COLOR FRONTIS M.L. 11,95 € 

48. PORTA NORMAL 58,60 € 

49. VIDRE FUMÉ 2,24 X 0,5 43,90 € 

50. RÈTOL / CARTELA 36,04 € 

51. BUTACA 22,15 € 

52. CADIRA 9,20€ 

53. TAULA DESPATX 38,60 € 

54. TAULA RODONA 23,20 € 

55. TAULA CENTRE 18,25 € 

56. TAULA AEROPORT 42,30 € 

57. TAMBORET 19,70 € 

58. MOBLE FULLETONS 1 PORTA 27,65 € 

59. MOBLE FULLETONS 2 PORTES 27,65 € 

60. PRESTATGERIA 28,10 € 

61. FRIGORÍFIC 61,65 € 

62. ESCOMESA 1100 W 42,55 € 

63. ESCOMESA 2200 W 48,10 € 

64. ESCOMESA 3300 W 51,40 €  

65. ESCOMESA 4400 W 66,30 € 

66. ESCOMESA 5500 W 71,90 € 

67. ESCOMESA 6600 W 87,35 € 

68. POTÈNCIES SUPERIORS 12,80 €/ Qw 

69. FOCUS ROTATIU 100W 24,30 € 

70. FOCUS PINÇA 100W 16,15 € 

71. PROJECTOR QUARS 300 W 47,15 € 

72. PROJECTOR QUARS 500 W 52,30 € 

73. PROJECTOR QUARS 1000 W 71,35 € 

74. ENDOLL MONOFÀSIC 16,70 € 

75. ENDOLL MONOFÀSIC DOBLE 23,50 € 

76. PLAFÓ MELAMINA 1M. 21,65 € 

77. RESTA DE SERVEIS +20% preu compra  

 
D) PUBLICITAT 
 
78. PLANA  190,00 € 

79. ½ PLANA 120,00 € 

80. ¼ PLANA 70,00 € 

81. ESPAI FIXE SERVEIS 25,00 € 

82. PORTADA INTERIOR  350,00 € 

83. CONTRAPORTADA INTERIOR 350,00 € 

84. CONTRAPORTADA 450,00 € 
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85. ALTRES SUPORTS PUBLICITARIS +20% preu compra 

 
Article 5è.- Normes de gestió 
 
A1- L'espai exterior, s'aplica  a tots aquells expositors que contractin espai als estands 100 al 
137 del plànol. 
A2- L'espai venda alimentació, s'aplica en funció de l'activitat de venda directa de productes 
d'alimentació, ubicats principalment als estands 1 al 15. 
A3- L'espai terrasses bars, els espais que ocupen els expositors de venda alimentació, amb 
taules i cadires. 
A4- L'espai i carpa alimentació 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge 
d’una carpa de 3x3. 
A5- L’espai i carpa alimentació 4x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge 
d’una carpa 4x3. 
A6- L’espai i carpa mercat Parc 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge 
d’una carpa 3x3.  
A7- L’espai atraccions grans, preu metre lineal d’atraccions públic gran al Parc de la fira. 
A8- L’espai atraccions petits, preu metre lineal atraccions públic infantil al Parc de la fira. 
A9- L’espai caseta fira, preu metre lineal casetes de fira al Parc de la fira. 
A10- L'espai del pavelló firal, s'aplica als expositors que contractin a l'interior, identificats al 
plànol amb els núm. 495 a 622, amb la salvetat dels que contractin alguna de les altres 
modalitat en aquests espais. 
A11- Pack estand pavelló, inclou l’espai i el muntatge de l’estand. Per a mides superiors o 
inferiors a l’estàndard 4x3 s’aplicarà proporcionalment el preu/m2 resultant i si s’escau amb 
les bonificacions que corresponguin segons l’article 6è. 
A12- Espai biomassa, preu m2 d’espai per als expositors d’aquesta activitat. 
A13- Pack estand biomassa, inclou l’espai i el muntatge d’estand per aquesta activitat. Per a 
mides superiors o inferiors a l’estàndard 4x3 s’aplicarà proporcionalment el preu/m2 resultant i 
si s’escau amb les bonificacions que corresponguin segons l’article 6è.  
A14- Pack estand emprenedor, inclou l’espai i el muntatge d’estand, s’aplica als emprenedors 
que contractin en aquesta zona interior del pavelló. Per a mides superiors o inferiors a 
l’estàndard 3x2 s’aplicarà el preu/m2 resultant i si s’escau amb les bonificacions que 
corresponguin segons l’article 6è. 
A15- Pack estand espai turisme, s’aplica als expositors que contractin estand en aquesta zona 
de l’interior. Per a mides superiors o inferiors a l’estàndard 4x2 s’aplicarà el preu/m2 resultant i 
si s’escau amb les bonificacions que corresponguin segons l’article 6è. 
A16- Pack estand fira artesania, s’aplica als expositors que contractin estand en aquesta zona a 
l’interior. Per a mides superiors o inferiors a l’estàndard 3x2 s’aplicarà el preu/m2 resultant i si 
s’escau amb les bonificacions que corresponguin segons l’article 6è. 
B17-19- Electricitat, consum elèctric per trams segons potència declarada. 
B20- Aigua, quantitat fixa per instal·lació i consum als expositors que ho sol·liciten. 
B21- Neteja d'estands, que la fira proporciona als expositors que ho sol·liciten. 
B22- Muntatge lliure pavelló, s'aplica als expositors a l'interior i no contractin el muntatge del 
seu estand amb la fira, i per despeses de manteniment. 
C23-76- Els serveis inclosos en aquest apartat l'expositor els pot contractar per a l'adequació 
del seu espai. 
C77- La fira és en disposició d’oferir els serveis que necessiti un expositor, amb mitjans propis o 
empreses externes aplicant el marge de gestió establert. 
D78-85 Publicitat, correspon a les diferents modalitats de mides i preus al catàleg oficial de la 
fira, a més d’altres suports publicitaris. 
 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions 
 
Gaudiran bonificació del 100% dels preus d’espais i els serveis de muntatge, les entitats sense 
ànim de lucre que presentin petició per escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data 
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d'inauguració, juntament amb memòria de les activitats previstes al seu estand i documents 
que acreditin la seva condició d’entitat no lucrativa. 
 - Gaudiran bonificació del 100 % del preu d’espais, les associacions empresarials i 
econòmiques, institucions, etc. que siguin col·laboradores de la Fira. 
- Gaudiran bonificació del 25 % del preu d’espai els expositors amb superfície d'estand totals 
d'entre 96 i 225 m2. 
- Gaudiran bonificació del 30 % del preu d’espai els expositors amb superfície d'estands totals 
de més de 225 m2. 
- Gaudiran de bonificació del 40% del preu d’espai els expositors de venda directa d’alimentació 
amb superfícies superiors als 130 m2. 
- Gaudiran bonificació del 15% del preu de pack emprenedor els expositors del racó de 
l’emprenedor amb seu als vivers d’empreses de les Terres de l’Ebre. 
- Gaudiran bonificació del 15% del preu del pack d’artesania els expositors de la fira d’artesania 
pertanyents a associacions comercials. 
- Gaudiran de bonificació del 10% els expositors que contractin 2 estands o superiors en alguna 
de les modalitats de Pack estand i del 15% si en contracten 3 o més. 
- Gaudiran bonificació del 20% dels preus de publicitat al catàleg oficial, els expositors. 
 
Art. 7è. Cobrament 
 
La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix: 
A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de 
l'import de la sol·licitud. 
La resta del 50% abans de la celebració del certamen. 
Totes les peticions realitzades després dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran 
d'ingressar l'import íntegre. 
La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació 
del càrrec i sempre abans de l'acabament de la Fira. 
 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activat no es presti 
o desenvolupi, procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
 
Disposició addicional 
 
Les quanties del preu públic regulades en el  present acord es gravaran amb l'IVA corresponent, 
a excepció dels preus A7,A8 i A9 que es consideraran amb l’IVA inclòs. 
 
Segon.- Publicar el corresponent anunci al BOP de Tarragona. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: No els hi faré un 
relat, la coneixen i entenc que... no sé si hi ha alguna intervenció?  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí, també és per manifestar l’abstenció. I del 
punt 12è també l’abstenció. M’avanço perquè és un tema també de festes. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: També el nostre grup s’absté al punt 11è i al 
punt 12è. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
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Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Perfecte. Si van avançant feina tot això que ens 
trobem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Sí, senyor alcalde, també per manifestar 
l’abstenció del nostre grup en el punt 11 i punt 12. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
12 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A ESPECTACLES 
DE PAGAMENT QUE ES DESENVOLUPARAN DURANT LA XX EDICIÓ DE LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que amb motiu de la Festa del Renaixement aquesta administració pública desenvolupa 
diferents activitats lúdic – culturals que són objecte de contraprestació econòmica per part dels 
ciutadans que assisteixen, que no es veuen regulades per les ordenances municipals vigents i 
que suposen l’aplicació d’un preu públic com és el cas de la venda d’entrades en espectacles 
d’aforament limitat de la Festa. 
 
Atès que segons el RDL de 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en el seu article 41 s’estableix que les entitats locals podran establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de 
l’entitat local, sempre que no concorrin en cap de les circumstàncies especificades en l’article 
20.1.B d’aquesta llei. 
 
Atès que l'article 44 del Text refós, de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que “ 
l'import dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat 
realitzada”, encara que “quan existeixin raons d'interès social, benèfiques, culturals o d'interès 
públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a 
l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran de consignar en els pressupostos de l'entitat les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant en el cas que n'hi hagi. 
 
Vist que el cost dels espectacles és superior a la previsió d'ingrés, resultant deficitari per a 
l'administració, però es prioritza, per part d'aquesta, el desenvolupament d'esdeveniments 
culturals com una eina, a nivell municipal, per afavorir l'apropament a la ciutadania d'aquest 
tipus de serveis. L'Ajuntament de Tortosa considera oportú facilitar un adequat accés a la 
cultura mitjançant l'admissió d'aquest dèficit, amb l'objectiu de recolzar l’accés general de la 
ciutadania i afavorint la redistribució social i l'equilibri territorial. Aquestes representacions de 
caràcter singular i específiques, estan creades i dissenyades per a aquest esdeveniment, 
suposant un reclam i un oferta per a afavorir la participació activa i ajudar al procés de 
desenvolupament social i cultural. Es pretén assolir un màxim aforament amb preus més 
assequibles, al mateix temps que suposa un actiu per a la promoció de la ciutat i el 
desenvolupament local. 
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Vist que es disposa de suficient consignació pressupostària per abonar el cost dels espectacles 
en la partida de Festa del Renaixement de l'exercici 2015. 
 
Vist que la gestió de la venda d'entrades d'aforament limitat serà efectuada per l'organització de 
la festa no suposant cap tipus de despesa addicional al cost total dels espectacles. 
 
Vista la memòria econòmica corresponent i l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 8 d’abril de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent acord: 
 
Aprovar les següents tarifes de preus públics pels següents espectacles de pagament: 
 
Tarifes Espectacles 

 Taverna 
d’Enrico 

La 
Celestina Mercatores Les 

Gàrgoles Tornals 
Concert de 

Música 
renaixentista 

Tarifa 
general 

 11€ 6€ 5€ 3€ 3€ 18€ 

Tarifes 
reduïdes Anticipada 9€ 5€ 4€ 2€ 2€ 15€ 

 Soci TR3SC, infant 6 a 12 anys i 
jubilat 9€ 5€ 4€ 2€ 2€ - - - - - - 

 Pack d'entrades 21€ - - - - - - - 

 Si l'espectador va vestit d'època 
renaixentista al concert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  15€ 

 ”. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
13 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS 
O UTILITAT MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA 
CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que 
es relacionen en l’annex del present acord. 
 
Vistos els respectius informes favorables emesos pels serveis tècnics municipals. 
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Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, 
reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex 
del present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 8 
d’abril de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres 
que es relacionen en l’annex del present acord. 
 
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen 
en l’annex I del present acord. 
 
Tercer - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, 
indicant-los-hi els recursos pertinents. 
 
 
ANNEX 

 
NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % Bonif 

40935983P  Francesc Gaya Andreu Mare de Deu de la Providència, 32-34 90  

R4300122A Caritas Diocesana Tortosa Callao, 8-26 90  

52601031P Joaquim Giné Espuny Arnau de Jardí, 29 Bítem 50  

B43840248 Borusia Via S XXI Pl. Alfons XII, 3 50  

B43840248 Borusia Via S XXI Berenguer 26,28,32/SJB La Salle, 11,19 50 

 ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: També és un tema 
reglat i informat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres ens abstenim en aquesta moció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dinou vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
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(12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del 
grup municipal del PP. 
 
 
 
 
14 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DEL DRET D’UN 
ANTIC TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA PERCEPCIÓ DE LA PART MERITADA 
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012, CORRESPONENT ALS 44 DIES QUE VAN 
DES DE L’1 DE JUNY DE 2012 FINS AL 14 DE JULIOL DE 2012, DEIXADA D’ABONAR EN VIRTUT 
DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, suprimia durant l’any 2012 la paga 
extraordinària del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents del mes de desembre, i que d’acord amb el seu article 2, disposava el 
següent: 
 
Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. 
1. L’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de 
juny, de pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties 
que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la 
paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents del mes esmentat. 
2. Per fer efectiu el que disposa l’apartat anterior, s’han d’adoptar les mesures següents: 
2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix 
l’article 22. Cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2012, en concepte de sou i triennis. 
Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que 
integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents del mes de desembre;  
.../... 
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en 
ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l’any 
2012. Aquesta reducció comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita 
paga d’acord amb els convenis col·lectius que siguin aplicables. 
L’aplicació directa d’aquesta mesura s’ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 
2012, 
.../... 
6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics les retribucions 
per jornada completa dels quals, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 
1,5 vegades el salari mínim interprofessional que estableix el Reial decret 1888/2011, de 30 de 
desembre. 
7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els articles 
149.1.13a i 156.1 de la Constitució. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2012, va 
aprovar la no disponibilitat dels crèdits consignats al capítol 1 corresponents a les pagues 
extraordinàries de desembre de 2012. El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió 
extraordinària i urgent de data 28 de desembre de 2012, va declarar la desafectació i deixar 
sense efecte la no disponibilitat de part dels crèdits que estaven consignats a la partida 
pressupostària PRO-24100-13100 per import de 7.696,80 EUR que corresponien a les pagues 
extraordinàries de desembre de 2012 de les treballadores del Taller d’Ocupació, i va reconèixer i 
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abonar les pagues les pagues extraordinàries de desembre de 2012 de les treballadores del 
Taller d’Ocupació. 
 
El règim jurídic de les pagues extraordinàries del personal al servei de les administracions 
públiques està constituït, bàsicament, pel disposat en: 

• Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la funció pública. 
• Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
• Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2012. 

 
D’acord amb el que determina l’article vint-i-tres. 2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost de 
mesures per a la reforma de la funció pública, les pagues extraordinàries, que són dues l’any 
per un import mínim cadascuna d’aquestes d’una mensualitat del sou i triennis, es meriten els 
mesos de juny i desembre. 
 
L’article 26.U.B) de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2012, estableix que, per al funcionaris i per al 2012, les pagues extraordinàries, que són 
dues a l’any, una el mes de juny i una altra el mes de desembre, i que es meriten d’acord amb el 
que preveu l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1988. Cada una de les pagues ha d’incloure les quanties de sou i triennis que fixa 
l’article 22.Cinc.2 d’aquesta Llei i del complement de destí mensual que es percebi. 
Quan els funcionaris hagin prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos 
immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària ha 
d’experimentar la reducció proporcional corresponent. 
 
Per la seva part, l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a 1988, en la redacció donada per la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de 
Pressupostos generales de l’Estat per a l’any 2005, anteriorment precepte modificat per l’article 
102 a), de la Llei 13/1996 de 20 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, determina el següent: 
‘a) cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga 
extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses 
de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, 
computando cada mes natural completo y día por un sexto y un ciento ochentavo, 
respectivamente, del importe de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera 
correspondido por un periodo de seis meses, teniendo en cuenta que si la suma de los días de 
los meses incompletos fuera treinta o superior, cada fracción de treinta días se considerara 
como un mes completo.‘ 
 
Les resolucions judicials, en general, consideren que l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, infringeix l’ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d’irretroactivitat 
de les normes, així com els de seguretat jurídica, i confiança legítima, principis i valors que 
informen el nostre sistema normatiu i que es troben proclamats tant  a la Constitució espanyola 
com al Codi civil vigent. 
 
Recorreguda l’aplicació i execució de la mencionada normativa, els pronunciaments 
institucionals, Defensora del poble, i les diferents sentències, des de la jurisdicció social, la 
contenciós administrativa, el Tribunal constitucional, o els Tribunals Superiors de Justícia en 
sala contenciós administrativa, majoritàriament, s’han pronunciat en el sentit de reconèixer el 
dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària de desembre del 2012 pel 
període meritat, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, data immediatament anterior a 
l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la 
irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets 
individuals, reconeguda en l’article 9.3 de la Constitució espanyola. 
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Vista la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social), núm. 
4102/2013, de 10 de juny (recurs 2061/2013), que estima el recurs de súplica interposat per 
la representació lletrada del Sr. Ernesto Martí Curto, antic treballador de l’Ajuntament de 
Tortosa, contra la sentència dictada pel Jutjat del Social 1 de Tortosa de 7 de juny de 2012, 
recaiguda en les actuacions 216/2012-T; revoca l’esmentada resolució declarant la 
improcedència de l’acomiadament causat en data 31 de gener de 2012; i condemna a 
l’Ajuntament de Tortosa per a que en el termini de cinc dies opti entre la readmissió del 
treballador o la indemnització que es fixa en 17.469,00 EUR, amb abonament, en tot cas, dels 
salaris deixats de percebre des de la data de l’acomiadament fins la de notificació de la 
sentència. 
 
Vista la resolució d’alcaldia 1610/2013, de 23 de juliol, relativa al compliment de la Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social), núm. 4102/2013, de 10 de juny 
(recurs 2061/2013), per la qual es resol autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de 
la sentència dels imports de 17.469,00 EUR corresponents a la indemnització i de 21.187,04 
EUR corresponents als salaris de tràmit pendents d’abonar al Sr. Ernesto Martí Curto, DNI 
40907014L, des de l’acomiadament del treballador fins a la notificació de la resolució el dia 28 
de juny de 2013; i ordenar el pagament dels imports referits mitjançant transferència bancària 
al compte corrent 2100.1128.21.0100357171 del Sr. Ernesto Martí Curto, DNI 40907014L fent 
constar com a concepte “indemnització i salaris de tràmit segons sentència - recurs núm. 
2061/13”.’   
 
Vist que el Sr. Ernesto Martí Curto, DNI 40907014L, antic treballador de l’Ajuntament de 
Tortosa, va percebre, en virtut de sentència judicial, els salaris de tramitació des de l’1 de febrer 
de 2012, data següent a la d’acomiadament declarat improcedent, fins el 28 de juny de 2013, 
data de notificació de la resolució a l’Ajuntament de Tortosa, i que, per tant, té dret a  percebre 
la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, corresponent als 44 dies que 
van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, que es xifra en un import de 299,85 
EUR. 
 
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Recursos Humans de data 14 de novembre de 
2014 i referència S-2014-RRH-000352, amb nota de conformitat formulada per l’Interventor 
municipal, núm. 724/2014. Aquest informe incorpora un annex relatiu a la relació de personal 
municipal inclòs, en el qual no figura el Sr. Ernesto Martí Curto, per una errada material. 
 
Vist que el Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa en sessió extraordinària de data 24 de 
novembre de 2014 va adoptar, per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre 
legal dels membres de la corporació, entre altres, l’acord de ‘reconèixer el dret del personal 
municipal de l’Ajuntament de Tortosa a la percepció de la part meritada de la paga 
extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis efectivament prestats durant els 
44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, deixada d’abonar en 
virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 de juliol de 2012, 
sobre la base de les argumentacions i motivacions formulades en aquest expedient’, del qual va 
quedar exclòs el Sr. Ernesto Martí Curto, per una errada material, que cal subsanar. 
 
Atès el que estableix l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, corresponen, en tot cas, al Ple, la competència relativa a la fixació de la quantia de 
les retribucions complementàries fixes i periòdiques. 
 
Per a l’adopció de l’acord es requerirà, segons allò que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la majoria simple dels membres presents de la 
corporació local. 
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Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels 
que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci 
que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós 
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de 
reposició s'entengui desestimat. 
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Ernesto Martí Curto, DNI 40907014L, antic personal laboral 
de l’Ajuntament de Tortosa, de data 14 de gener de 2015 i número d’entrada al Registre 
general de l’Ajuntament de Tortosa 477, en la qual reclama la part meritada de la paga 
extraordinària de desembre de 2012; vista la resolució d’alcaldia 2844/2014, de 14 de 
novembre de 2014, per la qual s’incoa expedient relatiu al reconeixement del dret del personal 
municipal de l’Ajuntament de Tortosa a la percepció de la part meritada de la paga 
extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis efectivament prestats durant els 
44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, deixada d’abonar en 
virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 de juliol de 2012, i 
se sol·licita al Departament de Recursos Humans informe de costos i existència de consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa i de les condicions particulars que justifiquen 
aquesta retribució. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 14 de novembre de 
2014 i referència S-2014-RRH-000352, amb nota de conformitat formulada per l’Interventor 
municipal, núm. 724/2014. Aquest informe incorpora un annex relatiu a la relació de personal 
municipal inclòs, en el qual no figura el Sr. Ernesto Martí Curto, per una errada material. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 30 de gener de 2015 
i referència S-2015-RRH-000055, amb nota de conformitat formulada per l’Interventor 
municipal, núm. 122/2015. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 8 d’abril 
de 2015. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Subsanar l’errada material detectada i, en conseqüència, estendre els efectes de 
l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de data 24 de novembre de 2014 al Sr. Ernesto 
Martí Curto, DNI 40907014L, antic treballador de l’Ajuntament de Tortosa, i reconèixer-li el dret 
a la percepció de la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, 
corresponent als 44 dies que van des de l’1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, 
deixada d’abonar en virtut del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 
de juliol de 2012, que es xifra en un import de 299,85 EUR, sobre la base de les 
argumentacions i motivacions formulades en aquest expedient. 
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SEGON - Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegra de la quantia 
abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que correspongués abonar al 
personal. 
 
TERCER - Notificar aquesta resolució als òrgans i unitats administratives als quals en 
correspongui el seu coneixement i execució.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Bé, això quan 
nosaltres ens vam avançar al que després va aprovar l’Estat. L’any passat vam pagar els 44 dies 
que enteníem que es podien, no que es podien, sinó que s’haurien de pagar d’acord amb 
sentències que havien anat sortint; per un error una persona es va quedar fora i ara 
“subsanem” l’error. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
15 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
GENERAL DE MEDI AMBIENT.  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la importància per aquest Govern municipal de la gestió integral de la política, prevenció 
i protecció mediambientals. 
 
Vist l'important cos normatiu de regulació, prevenció i control de les matèries relacionades amb 
el medi ambient. 
 
Atesa la competència municipal en matèries relacionades en la protecció mediambiental. 
 
Atès que el municipi de Tortosa ja disposa d'algunes ordenances sectorials de caràcter 
mediambiental que ara es proposa que siguin incloses en aquesta ordenança general. 
 
Vist el Decret d'Alcaldia núm. 1928 de 5 d'agost de 2014. 
 
Vist l'avantprojecte de l'Ordenança general de medi ambient redactat per la Fundació Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
Vist l'informe redactat per Josep Ramon Fuentes Gasó, professor titular de dret administratiu de 
la URV i director de la càtedra Antoni Pedrol i Rius d'estudis jurídics locals, responsable de 
l'equip redactor del projecte. 
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Vist l'informe del tècnic mitjà municipal de Medi Ambient sobre la normativa que regula la 
confecció dels mapes de capacitat acústica. 
 
Vista la proposta de l'Ordenança general de medi ambient de la Comissió Tècnica nomenada 
per Decret de l'Alcaldia 1928/2014. 
 
Vist l'informe emès pel Secretari acctal. d'aquesta corporació. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de l'àrea de l'Espai Públic de data 9 d'abril de 
2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:  
 
Primer - Aprovar inicialment l'Ordenança municipal general de medi ambient i els mapes de 
capacitat acústica, quin text íntegre s’inclou com annex al present acord. 
 
Segon - Derogar els mapes de capacitat acústica que varen ser aprovats per aquest Ple 
municipal en sessió de data 4 de febrer de 2008. 
 
Tercer - Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació pública, mitjançant 
edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP de 
Tarragona, al DOGC i a un diari per un període de trenta dies des del següent al de la darrera 
publicació de l’anunci d’exposició al BOPT o al DOGC, durant el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. Transcorregut l’esmentat període 
sense que s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al BOPT. També 
s’ha de publicar al DOGC la referència del BOPT en què es publica el text íntegre. 
 

*-*-* 
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TÍTOL PRIMER: GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

Article 1. Objecte 
1. Aquest títol té per objecte regular les condicions per a: 
 

a) Gestionar correctament els residus per part dels productors i/o persones posseïdores.  
b) Fer un bon ús dels serveis municipals de recollida de residus.  
c) Millorar les condicions de neteja dels espais privats, i de la via pública del municipi, en les 

quals l'Ajuntament ha de prestar, i la persona usuària ha d'utilitzar, el servei de recollida de 
residus domèstics i d'altres tipus, la gestió dels quals correspongui als ens locals. 

 
2. D’acord amb la competència local i els serveis atribuïts als ajuntaments per la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i la legislació sectorial 
vigent constituïda pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora dels residus a Catalunya; la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats; la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i les normes que les complementen i 
desenvolupen. 

 
3. L’assoliment d’una ciutat neta comporta la mateixa problemàtica que tota actuació que tendeixi a 

preservar el medi ambient,  adequat per al desenvolupament de la persona, que constitueix un 
dels drets fonamentals que emana la nostra Constitució. La consecució d’aquests objectius no 
depèn exclusivament i aïllada de l’actuació dels poders públics, sinó, sobretot, de l’obligació de la 
ciutadania de conservar el medi ambient.  

 
4. En aquest sentit, es presta atenció especial a les normes de comportament i col·laboració    

ciutadana, en el benentès que l’exercici dels drets i llibertats tingui com a límit la incidència sobre 
els interessos col·lectius. Especialment, les obligacions específiques que corresponen als qui, per 
conveniència de les seves activitats econòmiques, socials o lúdiques, incideixen singularment 
sobre les condicions de salubritat, seguretat i ornament públics. Amb aquesta finalitat, cal, 
establir mesures preventives i delimitar les responsabilitats corresponents. 

 
5. Així, s’estableixen els criteris que, per tal de preservar el nivell de netedat de la nostra ciutat i,  en 

conseqüència, d’habitabilitat i condicions mediambientals, hagin d’incorporar les concessions, 
llicències i altres autoritzacions administratives que emparin activitats que, per la seva natura, 
ubicació o àrea d’influència, puguin deteriorar els nivells de netedat, salubritat, seguretat i 
ornament públics exigibles. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació d’aquest títol són els residus classificats com a domèstics per la legislació. 

També, la recollida i la neteja a la via pública que s’origina a l’àmbit territorial del terme municipal 
de Tortosa.  

 
2. S’entendrà per via pública: els carrers, les places, les voreres, les calçades; en general, les zones 

pavimentades, els túnels, les zones verdes, les zones terrisses, els passos subterranis i elevats, 
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les ribes i lleres, i altres béns d’ús públic destinats directament a l’ús comú general de la 
ciutadania. 

Article 3. Drets i deures de les persones usuàries 
 
1. Aquest apartat regula els drets i deures de la totalitat de les persones residents, transeünts, 

visitants i titulars d’activitats professionals amb seu a Tortosa en relació amb la recollida, el 
reciclatge, el transport, la valorització, la neteja i la disposició final dels residus domèstics. 

 
2. Tenen la condició de persones usuàries del servei municipal de recollida de residus i neteja viària 

tots els veïns i veïnes i altres persones físiques amb domicili a Tortosa, i les persones físiques o 
jurídiques titulars de qualsevol tipus d'establiment professional, comercial, industrial o de serveis 
situat en el terme municipal, en els termes i limitacions que l’ordenança estableix. D’altra banda, 
estan subjectes a les estipulacions sobre recollida de residus i neteja viària de Tortosa totes 
aquelles persones que de manera transitòria es desplacin pel municipi. 

 
3. Tots les persones residents, transeünts i visitants de Tortosa, així com els titulars d’activitats 

professionals al municipi, estan obligats a prevenir i evitar l’embrutiment de la ciutat, a mantenir 
unes condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, reduir i minimitzar 
la producció de residus, fomentar-ne la reutilització i afavorir-ne el reciclatge. Tenen el deure de 
complir les normes contingudes en aquesta ordenança i de denunciar els incompliments que 
presenciïn o dels quals tinguin un coneixement cert. 

Article  4. Objectius 
 
L'Ajuntament de Tortosa té els següents objectius en matèria de gestió de residus: 
 

a) Promoure la minimització dels residus i de la perillositat. 
b) Promoure'n la reutilització. 
c) Promoure la recollida selectiva de les diferents fraccions residuals. 
d) Reciclar els materials i la fracció orgànica dels residus municipals. 
e) Valoritzar. 
f) Promoure un ús adequat del sistema de gestió dels residus i evitar el deteriorament de la 

ciutat i de la qualitat de vida. 

Article 5. Residus domèstics. Definicions 
 
1. Són residus domèstics els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els 

serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o 
composició es poden assimilar als que es produeixin en els dits llocs o activitats. Tenen també la 
consideració de residus domèstics els procedents de la neteja de les vies públiques, zones 
verdes, àrees recreatives, els animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles 
abandonats i els residus i els enderrocs procedents de reparació domiciliària. 

 
2. Són residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 

l’hotelera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, 
pel que fa a la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables 
als domèstics, d’acord amb el que estableix la legislació de categoria superior, reguladora dels 
residus. Els residus industrials que no poden ésser considerats assimilables als domèstics no són 
objecte de regulació a través d’aquesta ordenança. 

Article 6. Classificació 
 
Els residus domèstics es classifiquen en:   
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a) Residus ordinaris: Són els produïts per l’activitat domèstica, de comerços, oficines, serveis i 
altres generadors singulars, assimilables als domèstics, així com els procedents de la neteja 
viària i dels espais verds. 

b) Residus voluminosos: Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 
recollida a causa de la seva envergadura. El sistema de recollida és a través de les 
deixalleries o el que determini l’Ajuntament, que n'informarà a la ciutadania. 

c) Residus especials: Tenen el mateix origen que els ordinaris, però, a causa de la composició, 
es gestionen de manera diferent, perquè poden comprometre el tractament biològic o la 
recuperació d'altres fraccions, i poden comportar un risc per al medi o per a la salut de les 
persones. 

Article 7. Fraccions residuals 
 
Per definir les diferent formes de gestió, els residus municipals es divideixen en les fraccions  
següents: 
 

a) Matèria orgànica. Són residus orgànics propis de la llar, que es produeixen, principalment, 
durant la manipulació i preparació de menjar; els residus que provenen de mercats, 
restaurants i altres; els residus de jardineria no professional, tant si provenen d'espais 
públics com privats. 

b) Paper i cartró. Comprèn els papers, cartrons i envasos fets d’aquests materials, excepte els 
que figuren a la disposició addicional primera de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora 
d’envasos i residus d’envasos. 

c) Vidre. Inclou els envasos d'un sol ús d’aquest material i d’altres, així com els vidres de 
finestres i miralls lliurats a les deixalleries. 

d) Envasos. Comprèn els definits com a objecte de recollida selectiva municipal a la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos. 

e) Altres fraccions objecte de recollida selectiva o que es recullen a la deixalleria. 
f) Runa. Enderrocs procedents de reparació domiciliària en un volum inferior a 1 m3. Hauran 

de ser lliurats a les deixalleries. Per a quantitats superiors caldrà disposar d’un sistema 
propi de recollida i tractament. 

g) Residus sanitaris (Grups I-II). Aquests es gestionaran d'acord amb la normativa vigent de 
gestió de residus sanitaris. 

h) Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccions residuals anteriors o que, tot i que 
formin part d'alguna, no es dipositen en els contenidors de recollida selectiva. 

Article 8. Categories de residus domiciliaris en funció de la procedència 
 
Segons l'origen, els residus municipals es classifiquen en les següents categories: 
 

a) Les deixalles d’alimentació i consum domèstic produïdes per la ciutadania en els habitatges 
particulars. 

b) Els residus procedents de la neteja de la via pública. 
c) Les restes de la poda i del manteniment no professional de jardineria, en volums inferiors 

als 2 m3 per dia. Aquests residus s'han de dipositar en contenidors adequats per a restes 
vegetals. 

d) Els envasos, embalatges i embolcalls que es puguin incloure en aquesta categoria, segons 
el que determina la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 

e) Les fraccions residuals produïdes per activitats econòmiques, sempre que siguin 
assimilables a residus domèstics. 

f) Els residus de consum en general produïts en hotels, hospitals, col·legis i altres establiments 
públics i de serveis, assimilables a residus domèstics. 

g) Els mobles, estris domèstics i trastos vells, inclosos roba, calçat i qualsevol producte anàleg. 
h) Els residus sanitaris dels Grups I i II, assimilables a domèstics de conformitat amb la 

normativa vigent de gestió de residus sanitaris. 
i) Els animals domèstics morts. 
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j) Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades tancades en bosses dins dels 
contenidors de rebuig. 

Article 9. Classes de serveis municipals de recollida 
 
Els serveis municipals de recollida es divideixen en serveis generals, servei de deixalleria i serveis 
sectorials. 

Article 10. Residus exclosos del servei municipal de recollida 
 
Queden exclosos del servei municipal de recollida de residus els materials següents: 
 

a) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de 
tractament de residus. 

b) Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis. 
c) Els animals morts. 
d) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, laboratoris i altres establiments similars, 

públics o privats. 
e) Els productes procedents del decomís, excepte els assimilables a residus domèstics, no 

tòxics ni perillosos. 
f) Els vehicles fora d'ús o no aptes per a la circulació, si hi concorren les condicions de 

presumpció d'abandonament que estableix l'Ordenança municipal de circulació. 
g) Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut, sigui qualificat com a tòxic o 

perillós, que pugui danyar els contenidors de recollida, o no assimilable a domèstic. 
 
 
CAPÍTOL II. SERVEIS GENERALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 

Article 11. Modalitats de recollida general de residus 
 
Segons la classe de residus i les característiques urbanístiques dels barris de la ciutat, el servei 
municipal de recollida general de residus pot adoptar les modalitats següents:  
 

a) Recollida en contenidors situats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida selectiva.    
b) Recollida en contenidors soterrats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida selectiva.   
c) Recollida de restes de manteniment no professional de jardineria en caixes obertes. 

Article 12. Obligacions de les persones usuàries 
1. Són obligacions de les persones usuàries: 
 

a) Separar les diferents fraccions en origen, utilitzar les diferents modalitats de recollida, en 
funció de la fracció residual a la qual estan destinades, i respectar els horaris i sistemes de 
lliurament fixats. 

b) Lliurar les deixalles en condicions adequades perquè no produeixin abocaments mentre 
dura l'operació de recollida. Si per incompliment d'aquest deure es vessen residus a la via 
pública, la persona usuària en serà la responsable. 

 
2. Les persones usuàries del servei general de recollida de residus han de deixar la brossa i els 

residus de la fracció selectiva orgànica tancats en bosses impermeables i amb resistència 
suficient per tal que no es trenquin durant la manipulació, amb dimensions que s’adaptin a les 
mides de les portes dels contenidors o de les bústies,  en el cas dels soterrats, excepte per a  la  
recollida selectiva que no ho necessiti. Les persones usuàries estan obligades a tancar la tapa 
del contenidor després de l’abocament. 
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3. Els diferents règims, horaris, freqüències i sistemes de recollida els estableixen els Serveis 
Municipals, els quals també poden establir l'obligació que les bosses, els poals i altres 
contenidors comunitaris siguin homologats. 

 
4. La brossa s'ha de dipositar dins dels contenidors. Pel que fa a les caixes de cartró, aquestes han 

d’ésser dipositades dins del contenidor que pertoca, totalment plegades i, si cal, trossejades. En 
tots els casos de residus, especialment en el cas dels envasos, cal que es dipositin de manera 
que representin el mínim volum possible, . 

 
5. Els serveis municipals poden rebutjar la recollida dels residus que no hagin estat 

convenientment presentats i lliurats per les persones usuàries, d'acord amb el que estipula  
aquesta Ordenança. 

Article 13. Limitacions en la utilització dels contenidors i zones adjacents 
 
1. En aquelles zones on la recollida es fa mitjançant contenidors fixos, es prohibeix estacionar 

vehicles davant l'àrea senyalitzada per a la ubicació del contenidor.  
 
2.  Es prohibeix moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçaments. 
 
3. En aquelles zones on hi hagi contenidors soterrats, la seva presència pot determinar o condicionar 

la concessió de llicència de guals i, en cap cas, el cost derivat d’un possible canvi d’ubicació 
haurà de suportar-lo l’Ajuntament. 

Article 14. Altres prohibicions 
 
1. Es prohibeix llençar materials encesos o brases als contenidors de recollida de residus i, en 

general, manipular-los, danyar-los, deteriorar-los o fer-ne un mal ús. 
 
2. Es prohibeix dipositar-hi objectes punxants, amb claus, amb arestes tallants, o altres que puguin 

representar un risc per als vianants fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar les 
persones que en facin un ús correcte. Amb caràcter general, es prohibeixen tots els materials que 
puguin danyar els contenidors. Aquests objectes hauran de ser portats a la deixalleria. 

 
3. En relació amb la gestió de residus, està prohibit: 
 

a) El lliurament de recipients al sistema de recollida municipal de deixalles que continguin 
líquids, aigües residuals, olis cremats i residus líquids o susceptibles de liquar-se. 

b) L'evacuació de residus urbans per la xarxa de clavegueram, ni que s'hagin triturat 
prèviament.  

c) La instal·lació de cremadors domèstics, individuals o col·lectius, per a deixalles. 
d) L’abocament de residus tòxics o perillosos. 

 
Article 15. Condicions dels edificis o locals 
 
1. Els edificis destinats a habitatges particulars, els locals comercials, de serveis, i altres 

establiments que disposin de contenidors propis, han de tenir un espai tancat, dins de la  
propietat particular, de dimensions suficients, per a l'emmagatzematge dels residus que 
produeixen, fins a l’horari de dipositar-los dins dels contenidors de la via pública, degudament 
embossats. Han d’utilitzar contenidors propis, convenientment identificats amb el nom de la 
persona física o jurídica a la qual pertanyen i homologats, d’acord amb les prescripcions de 
l’Ajuntament. 

 
2. Els serveis de recollida de residus municipals generats per particulars o per l’activitat pròpia del 

comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis o els 
residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als domèstics que 
produeixin més de 500 litres diaris de residus es consideren de prestació no obligatòria. 
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Conseqüentment, els titulars d’aquests establiments o activitats estan obligats a disposar del 
corresponent contracte amb l’empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya per a la 
gestió dels seus residus. Per tal de comprovar aquesta situació en tot moment l’Administració 
municipal pot sol·licitar d'inspeccionar aquesta documentació i, en cas d’irregularitats, pot instruir 
el corresponent procediment sancionador. 

 
3. La gestió dels residus esmentats en l’anterior paràgraf, per part d’una empresa degudament 

autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, quan escaigui, d’acord amb l’ordenança, 
comporta que: 

 
a) El/La titular de l’activitat ha de tenir a disposició de l’Ajuntament el document que acredita 

la correcta gestió dels residus, amb detall de les fraccions objecte del contracte. 
b) Tindrà igualment a disposició els justificants dels lliuraments efectuats, amb indicació del 

pes de cada una de les fraccions lliurades.  
c) No podrà utilitzar els contenidors de la via pública per a les fraccions que siguin objecte de 

contracte privat de gestió, per raó del tipus o quantitat de residu generat, d’acord amb allò 
que s'especifica a l’Ordenança. 

d) L’horari de recollida el podrà determinar l’Ajuntament.  
e) Els contenidors que s’utilitzin per a aquest sistema no podran situar-se a la via pública. 

 
4. Els espais esmentats en el paràgraf anterior s'han de mantenir en les adequades condicions 

d'higiene i netedat; i l'acumulació de deixalles s'ha de portar a terme mitjançant l'ús de 
contenidors tancats estancs. 

 
5. En els habitatges de nova construcció, edificis d’ús públic i establiments de restauració, o en 

obres de reforma integral d'aquests, les cuines han d’estar dotades amb elements contenidors i 
espais per aquests de capacitat adequada, per a la selecció en origen dels residus generats. 
D’acord amb la legislació vigent, la selecció bàsica ha de comprendre matèria orgànica, envasos i 
rebuig. Es recomanable afegir paper-cartró i vidre. 

 
6. En les noves urbanitzacions s’ha de preveure una reserva d’espai per als contenidors 

corresponents, d’acord amb els criteris que l’Ajuntament determini. Aquesta actuació i els costos 
derivats caldrà que estiguin inclosos en les obres d’urbanització. 

 
 
CAPÍTOL III. LES DEIXALLERIES 

Article 16. Objecte de la deixalleria 
 
La deixalleria és una instal·lació de servei públic de recepció de residus, destinats a la selecció 
diferenciada dels residus  domèstics transportats i lliurats per la ciutadania, a l'emmagatzematge en 
contenidors adients per a cada fracció i al transport dels residus fins a tractadors autoritzats, per tal 
de facilitar-ne la valorització. 

Article 17. Persones usuàries de les deixalleries 
 
1. Poden utilitzar el servei de les deixalleries els ciutadans i les ciutadanes particulars, com també 

les oficines, els comerços, les entitats públiques i privades i la petita indústria, que no tinguin 
l’obligació de contractar amb gestors autoritzats la recollida específica dels residus que generen, 
amb les limitacions de volum, pes i tipologia que s'estableixi l’Ajuntament. 

 
2. En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control, a recepció, i informar del 

material que s'hi porta. Les persones usuàries s’hauran d’identificar amb el nom, cognoms i 
procedència del residu. Caldrà respectar i complir les instruccions del personal del servei. En tot 
moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de 
descàrrega, respectant les senyalitzacions. Els materials s’han de deixar dins del contenidor 
corresponent seguint els cartells indicadors. Està prohibit deixar restes al terra. 
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Article 18. Funcionament de la deixalleria 
 
1. Amb caràcter general, la utilització de les deixalleries per part de les persones usuàries particulars 

que hi lliurin residus d'origen domèstic no estarà subjecta a cap contraprestació. Mitjançant la 
corresponent Ordenança fiscal, l'Ajuntament pot establir els tributs que hagin de satisfer les 
persones usuàries titulars d’activitats industrials, comercials o de serveis per la utilització de les 
deixalleries, així com la capacitat dels vehicles a partir de la qual també s'exigirà, en tot cas, el 
pagament del tribut. També es podrà determinar la quantitat màxima de residus que s'hi pot 
dipositar. 

 
2. No es pot admetre el lliurament a les deixalleries de residus industrials que no estiguin identificats 

per part del gestor ni, en cap cas, residus industrials especials, tòxics o perillosos, ni residus 
sanitaris. 

 
 
CAPÍTOL IV. LA RECOLLIDA SECTORIAL DE RESIDUS 

Article 19. Objecte de la recollida sectorial 
 
Els serveis de recollida sectorial tenen per objecte: 

 
a) La recollida de residus voluminosos. 
b) La recollida d'animals morts. 
c) La recollida del cartró comercial. 

Article 20. Recollida de voluminosos 
 
1. La recollida dels residus voluminosos es portarà a terme mitjançant el sistema establert per 

l'Administració municipal, Com a norma general, 2 m3 és el límit de lliurament ordenat al carrer i  
la llargada, amplada o alçada del voluminós a retirar no pot excedir els 3 metres. En tot cas està 
prohibit dipositar els residus voluminosos a l’interior dels contenidors de residus municipals  

 
2. Queda prohibit dipositar residus voluminosos a la via pública sense autorització o comunicació, si 

s’escau, als serveis municipals.  
 
3. L’Ajuntament pot disposar de servei de recollida concertada particular de residus voluminosos. 

Les persones usuàries podran emprar aquest servei o bé traslladar els residus directament a la 
deixalleria. 

 
4. En cas de disposar de servei de recollida concertada particular de residus voluminosos, la 

persona usuària haurà de sol·licitar-la al prestatari del servei  per concertar-ne la recollida. El 
residu haurà de ser dipositat a la porta exterior de l’edifici de la via pública; atesa la naturalesa 
d’aquest servei i el potencial perill de deixar les andròmines sense control a la via pública, el 
voluminós ha de ser custodiat per la persona usuària fins a la recollida efectiva per part de 
l’empresa responsable. L’horari de recollida el fixa per l’Ajuntament. 

 
6. Està prohibit l’abandonament de residus voluminosos a la via pública en altres espais públics o 

privats. La persona responsable es farà càrrec dels costos derivats d'esmenar la situació i/o 
derivats dels danys i perjudicis causats, sens perjudici del règim sancionador corresponent, amb 
inclusió de multes coercitives. 

Article 21. Recollida d'animals morts 
 
L’Ajuntament pot disposar de servei de recollida sectorial d'animals morts.  

Article 22. Recollida del cartró comercial 
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1. La persona titular d’una activitat que generi cartró comercial i que no els gestioni totalment per 
juntament, i en les condicions que aquest determini.  

 
2. L’Ajuntament pot disposar d’un sistema de recollida porta a porta de cartró comercial. Amb 

caràcter general, el cartró comercial es dipositarà en dies laborables i en acabar l'horari 
comercial, ben plegat per tal que ocupi el menor espai possible, lligat amb cordill perquè no 
s’obrin els paquets, sense que pugui suposar molèsties per a vianants o vehicles i evitar que 
s’escampi per la via pública. 

 
 
CAPITOL V. DISPOSICIONS GENERALS I HORARIS 

Article 23. Disposicions generals 
 
1. L'Ajuntament ha d'establir la prestació del servei de recollida general i sectorial, en totes les  

modalitats, amb la freqüència i els horaris que consideri més adients, i pot introduir-hi les 
modificacions que, per causa d'interès públic, consideri convenients. 

 
2. L'Administració municipal farà pública qualsevol canvi en l'horari, la forma o la freqüència de 

prestació dels serveis amb antelació suficient. 
 
Article 24. Horaris del servei 
 
 1. Quan la prestació del servei de recollida sigui diürna, es fixarà l'horari de dipòsit de les 

escombraries, així com el de retirada dels contenidors. 
 
 2. El lliurament i dipòsit als contenidors s'ha de realitzar dintre de les següents franges horàries: 

 
a) Als contenidors de fracció orgànica i de rebuig: entre les 19 i les 23 h. 
b) Als contenidors d’envasos de vidre: entre les 7 i les 23 h. 
c) Als contenidors de paper-cartró i envasos lleugers: a qualsevol hora. 
 

 
CAPÍTOL VI. TERRES, RUNES, ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Article 25. Objecte 
 
Aquest capítol regula el dipòsit, el lliurament, la càrrega, el transport, l'acumulació i l'abocament de 
les terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció continguts en la normativa vigent sobre 
residus de la construcció. També és objecte de regulació, la instal·lació a la via pública de 
contenidors i de sacs destinats a la recollida i al transport d'aquests residus procedents de la 
construcció i la demolició d'edificis i d'obres en general. 

Article 26. Definicions 
 
Amb l'efecte d'aquest capítol, s'entendrà per: 
 

a) Contenidor metàl·lic: el recipient metàl·lic reutilitzable, de forma prismàtica trapezoïdal o 
rectangular, equipat amb tapa i dispositius que en permetin la càrrega i descàrrega 
mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al transport d'aquests residus. 

b) Sac de runes: el recipient de teixit de material tèxtil o plàstic, de forma cúbica o prismàtica 
rectangular, dotat de dispositius de suspensió que en permetin la càrrega i descàrrega des 
de vehicles amb caixa de càrrega dotats amb els elements d'elevació adients. 

c) Titular del contenidor o del sac de runes: la persona física o jurídica que el comercialitza 
buit, ella mateixa o amb la intermediació de tercers, i que percep directament o 
indirectament de la persona usuària un preu pel subministrament, recollida, transport i 
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disposició un cop ple, així com la persona promotora de l’obra o el titular de la llicència 
d'obres. 

d) Responsables del contenidor o del sac de runes: la persona física o jurídica promotora de 
l'obra o, si s'escau, el titular de la llicència d'obres o el constructor que l’està utilitzant. 

e) Transportista del contenidor o del sac de runes: la persona física o jurídica, coincident o no 
amb el responsable del sac, inscrita en el Registre de Transportistes de l’Agència de Residus 
de Catalunya, i responsable de la recollida, transport i disposició un cop ple. 

 
Article 27. Finalitat de la intervenció municipal 
 
La intervenció de l'Administració municipal en la gestió de runes té com a finalitats evitar: 
 

a) L'abocament incontrolat o fet de manera inadequada. 
b) L'abocament en llocs no autoritzats. 
c) L'ocupació indeguda de terrenys o de béns de domini públic. 
d) L'abandonament a la via pública de les runes i dels contenidors i sacs amb els quals es 

recullen. 
e) La generació de brutícia a la via pública i en altres espais de la ciutat. 

Article 28. Recollida de runes a la via pública 
 
1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via 

pública s'ha de portar a terme per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament 
autoritzats. 

 
2. Queda prohibit l'abandonament o la recollida de residus inadequats en els contenidors i sacs de 

terres i runes, com també el dipòsit d'aquests residus de la construcció en contenidors de 
recollida de residus domèstics.   

 
3. Tant en contenidors metàl·lics com en sacs col·locats a la via pública, no s'hi pot dipositar residus 

que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o d'enderrocs d'immobles, siguin 
caracteritzables com a residus especials, d'acord amb allò que disposa el catàleg de residus de 
Catalunya. 

Article 29. Prohibicions 
 
1. No es poden dipositar en els contenidors metàl·lics o en els sacs de runes residus que 

continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses, residus susceptibles de 
putrefacció, ni cap mena de materials que, per qualsevol causa, puguin causar molèsties al 
veïnat i als vianants o danys als contenidors. 

 
2. No es poden dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual als 

contenidors metàl·lics o als sacs de runes, regulats en aquest capítol, quan aquest vagin 
destinats a terres i runes. En tot cas, hauran de ser dipositats en contenidors específics per a 
aquests materials. 

 
3. No es poden abocar terres, runes ni enderrocs en terrenys de propietat pública o particular, 

llevat que es tracti de dipòsit controlat degudament autoritzat. Tanmateix, es podrà fer un 
rebliments o abocament temporal si es disposa de l'autorització corresponent. 

 
4. No es poden deixar al carrer contenidors ni sacs de terres i runes del migdia del dissabte fins a 

les set hores del matí del dilluns següent, excepte en els polígons industrials, urbanitzacions i 
zones similars autoritzades, o excepte autorització expressa per part de l’Ajuntament ateses les 
circumstàncies especials de la naturalesa de determinades obres. 

Article 30. Subjecció a llicència 
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1. La col·locació de contenidors metàl·lics i sacs de runes a la via pública ha de ser autoritzada per 
l'Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la qual s'indicarà el termini i 
les condicions amb què s'atorga. 

 
2. Els contenidors i sacs de runes situats a l'interior delimitat de les zones d'obres no necessiten 

llicència, però els responsables s'han d'ajustar a les disposicions d'aquesta ordenança. 
 
Article 31. Identificació dels contenidors i dels sacs 
 
1. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes han de presentar a la part exterior les següents 

dades: 
 

a) Nom o raó social i telèfon de la persona titular. 
b) Nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, si no es tracta de 

la mateixa empresa responsable. 
c) Data de caducitat de la llicència. 

 
2. L'omissió de qualsevol d'aquests requisits justificarà l’inici del procediment per tal que el 

contenidor o el sac sigui retirat, o bé per l’empresa o bé pels serveis municipals, amb el cost del 
transport, buidatge i dipòsit del contingut a càrrec, solidàriament, de la persona titular, la 
persona responsable i el transportista, i amb independència de la sanció que correspongui per la 
infracció en què s'hagi incorregut. 

 
Article 32. Instal·lació i manipulació dels contenidors 
 
1. Les operacions d'instal·lació i de retirada dels contenidors metàl·lics s'ha de realitzar de forma 

que no causin molèsties a la ciutadania. S’han de manipular de manera que el contingut no 
caigui a la via pública i, no pugui ser aixecat o escampat pel vent. 

 
2. Els contenidors han de ser posats de manera que no danyin el paviment sobre el qual es troben 

situats, aplicant-hi les mesures de prevenció que calgui. El cost de les reparacions derivades de 
la no observació d’aquesta obligació seran imputats a la persona responsable de la col·locació, 
independentment de la sanció corresponent. 

 
3. En cap cas, el contingut de materials no pot excedir el nivell més baix del límit superior del 

contenidor. L'incompliment d'aquest requisit dóna lloc a la sanció corresponent i a la retirada del 
contenidor afectat, amb el cost de transport, buidatge i dipòsit a càrrec de la persona titular. 

 
4. Mentre no siguin utilitzats, en horari nocturn i, en tot cas, fora de l’horari laboral, els contenidors 

han de romandre tapats, de manera que no s'hi puguin produir abocaments o vessaments. 

Article 33. Retirada dels contenidors 
 
1. Els contenidors metàl·lics a la via pública seran retirats: 
 

a) Quan hagi caducat el termini per al qual s'ha atorgat la llicència d'ocupació de la via pública 
i, en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d'obres. 

b) En el termini de les vint-i-quatre hores següents a l'acabament de les obres, encara que no 
hagi finalitzat el termini de la llicència. 

c) En qualsevol moment, per raons d’interès públic, a requeriment dels serveis municipals. 
d) Quan calgui buidar-los, un cop plens, i sempre el mateix dia en què s'hagin omplert. 

 
2. En retirar el contenidor, la persona titular o bé la persona titular de la llicència d'obres, han de 

deixar en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública ocupada pel contenidor i 
l'entorn immediat 
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Article 34. Lliurament als serveis municipals. 
 
El lliurament de runes per part dels ciutadans i ciutadanes es farà de les maneres següents: 

a) Mitjançant gestor i transportista autoritzats o a la deixalleria municipal. 
b) A la deixalleria municipal, en cas d’obres no professionals amb un límit de volum màxim 

diari d’1 m3. 
 
Article 35. Condicions del transport 
 
1. Els vehicles en què es porti a terme el transport de terres i runes han de reunir les condicions 

adequades per evitar l'abocament del contingut a la via pública. 
 
2. En la càrrega i la descàrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per impedir 

que s'embruti la via pública. 
 
3. No és permès que els materials transportats ultrapassin les vores superiors dels vehicles. 

Tampoc no es permet la utilització de suplements addicionals no autoritzats per augmentar les 
dimensions o la capacitat de càrrega dels vehicles ni dels seus contenidors. 

 
4. Els materials transportats s'han de cobrir o protegir, de manera que no se'n desprengui pols ni es 

produeixin abocaments de materials a la via pública. 

Article 36. Neteja de les runes a la via pública 
 
1. Les persones promotores de l'obra i les persones titulars de la llicència d'edificació, 

solidàriament amb els transportistes de runes,  estan obligats a procedir a la neteja immediata 
del tram de la via pública que s'hagi embrutat a conseqüència de les operacions de càrrega, 
transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals. 

 
2. Els transportistes estan obligats a retirar les runes que hagin abocat en llocs no autoritzats, sens 

perjudici de la infracció en la qual han incorregut i de la sanció que se'ls pugui imposar. 
 
3. Els serveis municipals poden procedir a la imposició de les multes coercitives que prevegi la llei i, 

en darrera instància, a la neteja de la via pública afectada i a la retirada dels materials abocats, 
en els supòsits als quals es refereixen els dos paràgrafs anteriors, a càrrec en tot cas de les 
persones responsables. Són persones responsables solidàries, juntament amb els 
transportistes, les persones empresàries i les persones promotores de les obres, treballs o 
enderrocs que hagin originat el transport de les terres i runes. 

 
4. La responsabilitat sobre l'última destinació de les terres i runes s'extingeix a partir del moment 

que aquestes són rebudes i descarregades en els equipaments adequats i se'n fa càrrec un 
gestor autoritzat de residus. 

 
 
CAPITOL VII. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 37. Infraccions 
 
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes establertes en 
aquesta Ordenança, i també aquelles altres que prevegi la legislació sectorial estatal o autonòmica, 
reguladora de les matèries que s’hi inclou. 

Article 38. Competència 
 
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcalde, o bé per altres 
òrgans de l’Administració municipal competent. 
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Article 39. Multes coercitives 
 
Si es persisteix en l’incompliment de les obligacions de complir amb les resolucions administratives i 
com a mitjà d’execució forçosa, es podrà imposar les multes coercitives, sempre que així ho prevegi 
una llei, de conformitat i en aplicació de la respectiva legislació sectorial vigent, amb independència 
de les sancions que correspongui i del rescabalament dels danys i perjudicis originats. 

Article 40. Restauració i restabliment dels serveis afectats 
 
A més de la imposició de la sanció corresponent, l'òrgan competent pot adoptar les mesures 
escaients contra les persones responsables de l’incompliment d’aquesta Ordenança o legislació 
superior, per a complir les obligacions imposades, per tal que restaurin la realitat física alterada i el 
restabliment del normal funcionament dels serveis afectats i l'ordre jurídic infringit, rescabalin els 
danys i perjudicis causats, reemborsin els costos de les actuacions realitzades, amb l'execució 
subsidiària, si cal, de les obres o activitats a càrrec de la persona infractora. 

Article 41. Tipificació general de les infraccions 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Article 42. Infraccions en matèria de gestió de residus 
 
En matèria de gestió de residus, són infraccions lleus, greus i molt greus, les tipificades en la vigent 
normativa reguladora de residus les previstes en aquesta Ordenança. 
 
Article 43. Infraccions en matèria de residus municipals 
 
Són infraccions lleus: 
 

a) Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei. 
b) Dipositar residus fora d'un contenidor o a un contenidor diferent del que correspon. 
c) Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits. 
d) No utilitzar els contenidors que determinen els serveis municipals. 
e) Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta 

Ordenança. 
f) Tractar o manipular els contenidors sense cura i fer-los malbé. 
g) Dipositar les deixalles en llocs, horaris i condicions no permeses per aquesta Ordenança. 
h) No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública ocupada en 

retirar el contenidor. 
i) Dipositar en els contenidors de recollida selectiva materials diferents dels consignats. 
j) Incomplir les normes d'utilització de les deixalleries. 
k) Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense autorització. 
l) Com a norma general, les que es produeixen per incompliment de qualsevol de les 

obligacions i prescripcions que fixa aquesta Ordenança. 

Article 44. Infraccions en matèria de gestió de runes 
 
En matèria de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, són infraccions lleus, greus i 
molt greus, les que regula la legislació de rang superior, i també són infraccions lleus, per infracció 
d’aquesta Ordenança, les següents: 

 
a) Embrutar la via pública i altres espais públics o visibles des de la via pública. 
b) Col·locar contenidors i sacs sense llicència municipal. 
c) Utilitzar contenidors o sacs per part de persona diferent a la persona titular o responsable. 
d) No disposar de les dades d’identificació externa per als contenidors i sacs de runes. 
e) No tapar els contenidors en els supòsits previstos per aquesta Ordenança. 
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f) Causar molèsties al veïnat o a altres ciutadans i ciutadanes en les operacions d'instal·lació, 
càrrega, descàrrega i retirada dels contenidors i dels sacs. 

g) No utilitzar o no manipular els contenidors i els sacs tal com regula aquesta Ordenança. 
h) No retirar els contenidors i els sacs quan així ho exigeix aquesta Ordenança. 
i) Com a norma general, les infraccions que es produeixen per incompliment de qualsevol de 

les obligacions i prescripcions que fixa aquesta ordenança. 

Article 45. Règim general de sancions 
 
Amb caràcter general, les infraccions d’aquesta Ordenança se sancionen amb la multa prevista en la 
legislació sectorial. 

Article 46. Sancions en matèria de gestió de residus 
 
1. Amb caràcter general, les infraccions en aquesta matèria se sancionen, d’acord amb allò que 

estableix la vigent normativa reguladora de residus, o les disposicions amb rang de llei que la 
modifiquin o la substitueixin. 

2. Les infraccions lleus en matèria de gestió de terres, runes, enderrocs i altres residus de la 
construcció tipificades en aquesta ordenança, se sancionen d’acord amb la normativa legal 
vigent en cada moment. 

Article 47. Responsabilitat i indemnització per danys 
 
D’acord amb el que preveu la legislació general de règim local, les persones que, per frau o 
negligència, causin danys en el domini públic local o realitzin actes d'usurpació, se sancionen amb 
multa, l’import de la qual s’estableix entre el valor i el doble del valor del perjudici causat, amb 
independència de la reparació del dany o de la restitució de la usurpació. 

Article 48. Sancions de suspensió i clausura d’establiments o activitats 
 
Les sancions de suspensió i clausura d’establiments o activitats s’imposen en funció de les 
competències municipals en la matèria i d’acord amb que preveu en la respectiva legislació sectorial, 
sens perjudici de mesures cautelars de suspensió d’activitats i de funcionament d’establiments, 
adoptades en la instrucció del corresponent procediment administratiu. 

Article 49. Graduació de les sancions 
 
1. Les sancions corresponents es graduen tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

a) La gravetat de la infracció 
b) L’afectació a la salut i a la seguretat de les persones 
c) El benefici obtingut 
d) El perjudici causat als interessos generals 
e) La possibilitat de reparació 
f) La intencionalitat 
g) La participació 
h) La reiteració 
i) La reincidència 
j) La capacitat econòmica de la persona infractora 

 
2. En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no 

resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides. 

Article 50. Responsabilitat 
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1. Són persones responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes les que han 
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si són persones físiques com 
jurídiques. Excepte en els supòsits en què siguin menors d’edat, on respondran per ells els 
pares, mares, tutors, tutores o les persones que disposin de la custòdia legal. 

 
2. Subsidiàriament, en cas que no es pugui identificar els autors o autores, són persones 

responsables les titulars o propietàries dels vehicles amb els quals es realitzi la infracció. 
 
3. En relació amb les normes d’aquesta Ordenança sobre contenidors i sacs de runes, són 

responsables de les infraccions sobre aquesta matèria tant les persones titulars com les 
persones responsables dels contenidors o sacs, així com els transportistes pel que fa a la 
retirada de contenidors o sacs. 

 
4. Són persones responsables els titulars de les llicències, si, a causa de l’exercici d’un dret 

concedit, cometen alguna de les infraccions tipificades en la present Ordenança. 
 
5. Si la persona productora o posseïdora de residus en lliura a tercers que no tenen l’autorització 

necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta Ordenança, ha de 
respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels residus i de 
les sancions que escaigui d’imposar d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança. 

 
Article 51. Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador serà el que estableix la vigent normativa.  
 
2. Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança se seguirà el procediment 

establert en matèria sancionadora. 
 
3. Si la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Ajuntament conté una 

sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no és de competència municipal es 
trametrà a l’òrgan competent. 

 
Article 52. Iniciació del procediment sancionador 
El procediment s’inicia d’ofici a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent per ordre 
superior, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les comunicacions esteses per part dels 
serveis municipals, o per part de la Policia Local, o per denúncia presentada per qualsevol persona.  
 

TÍTOL SEGON: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 53. Definició 
 
La neteja de la via pública és la que l’Ajuntament realitza, mitjançant gestió directa o indirecta sobre 
els carrers de la ciutat i altres zones per a les quals en té competència. 

Article 54. Zones d’ús públic de propietat privada 
 
1. Les zones o vies d’ús públic de propietat particular han de mantenir un grau de neteja 

acceptable, d’acord amb les directrius donades per l’Ajuntament, el qual n'exerceixi la inspecció i 
pot obligar la persona responsable a netejar-les d’acord amb les instruccions que hi dictin els 
serveis municipals. 

 
2. L’Ajuntament no és responsable de la neteja d'aquests espais excepte en el cas que hi hagi un 

acord específic. 
 
Article 55. Lliurament de residus 
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Per a la recollida de residus, les operacions de lliurament al servei municipal, a transportistes 
autoritzats o a gestors autoritzats no han d’afectar negativament el grau de neteja de la via pública; i 
cal fer-ho, seguint les pautes regulades en aquesta Ordenança. 

Article 56. Deixalles sòlides de petit format 
 
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania les papereres de la ciutat i els contenidors del servei 
de recollida de brossa per a dipositar-hi deixalles sòlides en petit format, com papers, embolcalls i 
similars. Els materials grans i la brossa domiciliària hauran de ser objecte de lliurament ordenat, 
segons regula aquesta Ordenança. 

Article 57. Neteges especials 
 
En cas de neteges especials, els serveis municipals procediran a la senyalització prèvia de la zona 
afectada, indicaran els llocs de prohibició temporal de l’estacionament de vehicles i retiraran, a 
càrrec de l’infractor, els que, en incomplir els senyals, impedeixin les operacions de neteja previstes. 
 
 
CAPÍTOL II. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 

Article 58. Disposicions generals 
 
1. Es remarca l’obligatorietat de tothom de conservar el medi ambient, evitar l’embrutament i, en 

tot cas, esmenar les incidències causades i restablir el normal funcionament del serveis 
afectats, d’acord amb les determinacions dels servei municipals. 

 
2. Les persones titulars de les activitats realitzades a la via pública tenen l’obligació d’adoptar les 

mesures adients per a evitar embrutar, així com la de netejar la part de la zona afectada, 
incloent les parts estructurals i el mobiliari urbà. 

Article 59. Execució subsidiària 
 
En referència a l’article anterior, l’autoritat municipal pot, en tot moment, exigir les accions de neteja 
corresponents mitjançant multes coercitives, o realitzar-les subsidiàriament a càrrec de les persones 
infractores, sens perjudici de les sancions que siguin aplicables i el rescabalament de costos pels 
danys i perjudicis causats. 

Article 60. Prohibicions 
 
No és permès: 
 

a) Llençar a la via pública qualsevol producte que afecti negativament el seu grau de neteja,  la 
mobilitat viària o persones o béns. 

b) Llençar materials encesos o en brases a les papereres, o, en general, que puguin danyar  
persones o béns. 

c) Llençar materials de qualsevol mena des dels vehicles. En el cas de les persones 
conductores de vehicles que transportin matèries pulverulentes o disseminables estan 
obligades a cobrir-les amb lones o similars i adoptar les mesures necessàries per impedir 
que els productes caiguin a la via pública. 

d) Manipular els residus dipositats als contenidors o sobre la via pública. 
e) Realitzar descàrregues de líquids o materials, a la via pública, susceptibles de produir danys 

en els paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions 
municipals de sanejament. També queda prohibit abocar líquids per part de particulars a la 
via pública que puguin provocar molèsties als vianants, embrutar o afectar negativament la 
salubritat, com ara desguassos de líquids d’aparells de climatització, o d’altres, llevat del reg 
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de les plantes, que es podrà realitzar entre les 22.00h. i les 7.30h., sempre que no causi 
molèsties. 

f) Rentar o reparar vehicles o màquines a la via pública, excepte en els casos de reparacions 
d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars. 

g) Embrutar la via pública a conseqüència de la tinença d’animals. 
h) Escopir, defecar o orinar a la via pública. 
i) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i especialment les façanes i les portes 

dels edificis, tant públics com privats, o el mobiliari urbà que hi ha a la via pública. 
j) Manipular, danyar, deteriorar i/o fer un mal ús de les papereres, dels dispensadors de 

bosses higièniques per a la recollida d’excrements d’animals, de la senyalització 
mediambiental de neteja, del mobiliari urbà, dels jocs infantils o similar. 

k) Abandonar animals morts a la via pública. 
l) Netejar animals en vies públiques. 
m) Facilitar qualsevol tipus d’aliments o líquids a animals, en particular a coloms, gossos i gats, 

en vies públiques, excepte en casos amb autorització municipal. 

Article 61. Retirada d’objectes i materials 
 
1. És potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís de tot objecte o material 

presumptament abandonat, quan dificulti el pas, la lliure circulació o pugui ésser causa d’afecció 
a la neteja de la via pública, sens perjudici de la tramitació del corresponent procediment 
sancionador, amb inclusió de multes coercitives, en cas que se n’identifiqui la persona 
responsable. 

 
2. Els materials retirats són destinats al tractament com a residus i la persona propietària no tindrà 

dret a reclamació. 
 
3. El cost de la retirada i eliminació va a càrrec de les persones propietàries dels materials, 

independentment de la sanció aplicable. 
 
 
CAPÍTOL III. PINTADES I ENGANXADA DE CARTELLS ALS IMMOBLES 

Article 62. Disposicions generals 
 
1. En aquest capítol es regulen les pintades i l’enganxada de cartells en els immobles, tant si són 

de propietat pública com de privada. 
 
2. Les persones propietàries dels edificis, finques i establiments tindran l’obligació de mantenir 

netes les façanes corresponents, especialment aquelles parts visibles des de la via pública. 
 
3. L’Ajuntament pot requerir les persones propietàries perquè portin a terme les neteges 

necessàries. 
 
4. En casos concrets, com ara de pintades a les parets dels edificis, les neteges les podrà fer 

l’Ajuntament a petició de les persones propietàries de l’immoble, a les quals s’imputarà els 
costos de la neteja. 

Article 63. Pintades i enganxada de cartells 
 
1. En els casos de pintades d’eslògans, dibuixos, enganxada de cartells o similars sobre elements 

que conformen els espais públics, el mobiliari urbà o sobre façanes d’immobles, llevat que hi 
hagi autorització, l’Ajuntament requerirà que la persona infractora restitueixi l’estat de neteja de 
la zona afectada, independentment de la sanció aplicable. 

 
2. Quan calgui, les neteges les pot fer subsidiàriament l’Ajuntament i imputar-ne el cost a la 

persona responsable d’haver embrutat. 
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3. En cas que no es pugi determinar l’autoria de l’acte, cal aplicar l’article anterior. 
 
4. Els agents de l’autoritat poden intervenir-hi en qualsevol moment. 
 
 
CAPÍTOL IV. NETEJA I MANTENIMENT DELS SOLARS 

Article 64. Solars municipals 
 
Pel que fa als solars municipals la competència de la neteja correspon a l'Ajuntament. 

Article 65. Solars cedits a l’ús públic. 
 
En el cas de finques afectades pel planejament urbanístic, i/o quan els propietaris o propietàries les 
hagin cedit per a ús públic, l’Ajuntament pot fer-se càrrec totalment o en part del manteniment de les  
condicions de neteja, mentre no es porti a terme el tràmit expropiatori, o persisteixi l’ús públic 
d’aquestes finques, en interès de la ciutadania. 

Article 66. Solars, immobles i finques particulars 
 
1. Les persones propietàries de finques i edificis estan obligats a conservar l’ornament públic 

d’aquests, mitjançant la neteja i el manteniment de les façanes, entrades i, en general, de totes 
les parts de l’immoble. Els solars, immobles i finques particulars han de ser netejats, 
desinfectats, desinsectats, desratitzats i, en general, s'han de conservar en perfecte estat de 
salubritat per part de les persones propietàries. Amb aquesta finalitat, els serveis municipals de 
l’Ajuntament podran inspeccionar-los i demanar a les persones titulars, per raons d’interès 
públic, els justificants d’aquestes operacions de manteniment, especialment les relacionades 
amb la seguretat i amb la salubritat públiques (certificats d’empreses autoritzades). La propietat 
ha de mantenir els solars, parcel·les i finques lliures de residus i vegetació, en les degudes 
condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, lliures de rosegadors i insectes i 
evitar-hi en tot moment el risc d’incendi. 

 
2. L’Ajuntament pot exigir a les persones propietàries dels solars, immobles o finques la col·locació 

de cartells dissuasius per tal d’evitar abocaments incontrolats dins de les seves propietats i el 
cost d’aquesta mesura anirà a càrrec de la propietat. Per raons d’interès públic, davant 
d’abocaments reiterats de quantitats importants, o davant del tipus de residus de la finca, i 
l'afectació a la seguretat i/o a la salubritat, l’Ajuntament pot obligar la propietat a instal·lar-hi una 
tanca delimitadora i al manteniment. Les tanques han de complir les corresponents 
prescripcions municipals i van a càrrec de la propietat. 

 
3. L'Ajuntament requerirà la propietat per tal que retiri i netegi els abocaments incontrolats dins 

dels seus solars immobles o finques, cosa que podrà executar subsidiàriament en cas 
d'incompliment i repercutir-ne els costos a la propietat. En tot cas, pot instruir-ne un procediment 
sancionador. 

 
 
CAPITOL V. REPERCUSSIONS DE LA TINENÇA D’ANIMALS EN LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 

Article 67. Persones responsables 
 
1. Del deteriorament de l’estat de neteja produït per animals en són directament responsables els 

propietaris i propietàries. 
 
2. En absència de la persona propietària, n'és directament responsable la persona que en el 

moment de l’acció d’embrutiment porti l’animal. 
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3. Davant d’un embrutiment de la via pública produït per un animal de companyia, els agents 
municipals, en tot moment, estan facultats per exigir a la persona propietària o a la persona 
tenidora de l’animal la reparació immediata de l’afecció causada. 

Article 68. Obligacions 
 
1. La persona portadora de l’animal de companyia està obligada a recollir, a retirar les deposicions 

i a deixar la superfície neta d’excrements. 
 
2. Els elements necessaris per fer aquesta operació els ha de portar per la persona conductora de 

l’anima independentment que l’Ajuntament disposi d’aparells dispensadors de bosses i 
senyalització específica a la via pública. 

 
3. Una vegada tancats higiènicament en bosses, els excrements, poden ser dipositats als 

contenidors de recollida de brossa, a les papereres ordinàries o a les papereres destinades 
específicament a aquesta finalitat. 

 
 
CAPITOL VI. NETEJA DE LA CIUTAT QUANT A L’ÚS COMÚ ESPECIAL I A L’ÚS PRIVATIU I ALS ACTES 
PÚBLICS 

Article 69. Disposicions generals 
 
Aquest capítol es regula la neteja de la ciutat respecte a: 
 
1. L’ús comú, especial i privatiu dels béns del domini públic municipal. 
 
2. La prevenció de l’embrutament de la ciutat a causa d’activitats públiques al carrer i de 

determinades actuacions publicitàries. 

Article 70. Persones responsables 
 
La neteja dels espais públics embrutats a conseqüència de l'ús comú, especial i/o privatiu, és 
responsabilitat de les persones titulars d’aquest ús. Tant el manteniment de la neteja de l’espai de 
les pròpies instal·lacions com de l’espai sota la influència és responsabilitat dels establiments que en 
disposen de l’ús. Si s’atorga, per mitjà de llicència, concessió o qualsevol altra forma d’autorització 
administrativa, l’ús privatiu i/o anòmal de la via pública per a la realització d'algun tipus d’activitat, 
l’òrgan municipal competent obliga el titular a assumir, a compte i càrrec seu, la neteja de la zona 
ocupada i de l'àrea d’influència, tal com determini en cada cas. 

Article 71. Actes públics 
 
1. Les persones organitzadores d’un acte públic a la via pública són responsables de 

l’embrutament produït a conseqüència d’aquest i tenen l’obligació de netejar-la, d’acord amb els 
criteris determinats pels serveis municipals. 

 
2. Per a la neteja de la ciutat, i concretament de l’espai on ha tingut lloc un acte públic, 

l’Ajuntament demana una fiança per l’import dels serveis de neteja causats per l’embrutament 
previst de l’acte, i respon, entre altres, de l’execució correcta de les prestacions establertes; en 
aquest cas concret, davant de l’incompliment de les responsabilitats de neteja de les persones 
organitzadores. 

Article 72. Publicitat 
 
1. La col·locació o distribució d’elements publicitaris o pancartes resta subjecta a les prescripcions 

municipals. 
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2. El deteriorament de la neteja de la ciutat a causa d’elements de publicitat és, responsabilitat de 

les persones anunciants o del personal que els col·loqui. 
 
3. La retirada dels elements publicitaris l'han de fer les persones interessades. Si no ho fan, 

l’Ajuntament podrà instruir expedient sancionador amb inclusió, si s’escau, de multes 
coercitives, a costa i a càrrec de la persona obligada. 

 
 
CAPITOL VII. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Article 73. Infraccions 
 
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes establertes en 
aquesta Ordenança, i també aquelles que prevegi la legislació sectorial estatal o autonòmica, 
reguladora de les matèries que s’hi inclou. 

Article 74. Competència 
 
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança les sanciona l’alcalde, o bé per altres òrgans de 
l’Administració municipal. 

Article 75. Multes coercitives 
 
Si una persona persisteix en l’incompliment de les obligacions derivades de les resolucions 
administratives, i com a mitjà d’execució forçosa, l'Ajuntament podrà imposar-li les multes 
coercitives, sempre que així ho prevegi una llei, de conformitat i en aplicació de la legislació sectorial 
vigent, amb independència de les sancions corresponents i del rescabalament dels danys i perjudicis 
originats. 

Article 76. Restauració i restabliment dels serveis afectats. 
 
A més de la imposició de la sanció corresponent, l'òrgan competent pot adoptar les mesures 
pertinents contra les persones responsables de l’incompliment d’aquesta Ordenança o legislació 
superior, per fer-los acomplir les obligacions imposades, per tal que restaurin la realitat física 
alterada i el restabliment del normal funcionament dels serveis afectats i l'ordre jurídic infringit, 
rescabalin els danys i perjudicis causats, reemborsin els costos de les actuacions realitzades, amb 
l'execució subsidiària, si cal, de les obres o activitats a càrrec de la persona infractora. 

Article 77. Tipificació general de les infraccions. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Article 78. Infraccions en matèria de neteja viària 
 
En matèria de neteja viària, són infraccions lleus, a banda de les ja tipificades en la normativa 
sectorial que hi correspongui, les accions o omissions que contravinguin aquesta ordenança, excepte 
les ja tipificades en la vigent Ordenança municipal del Bon Ús de la Via Pública i dels Espais Públics, 
que seran regulades per aquesta darrera normativa local. 

Article 79. Règim general de sancions 
 
Amb caràcter general, les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades amb la multa prevista 
en la legislació sectorial. 
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Article 80. Responsabilitat i indemnització per danys 
 
D’acord amb el que preveu la legislació general de règim local, les persones que, per frau o 
negligència, causin danys en el domini públic o realitzin actes d'usurpació, seran sancionades amb 
multa, l’import de la qual s’establirà entre el valor i el doble del valor del perjudici causat, amb 
independència de la reparació del dany o de la restitució de la usurpació. 

Article 81. Sancions de suspensió i clausura d’establiments o activitats 
 
Les sancions de suspensió i clausura d’establiments o activitats, s’imposen d'acord amb les 
competències municipals en la matèria i amb allò que estigui previst en la respectiva legislació 
sectorial, sens perjudici de la possibilitat de prendre mesures cautelars de suspensió d’activitats i de 
funcionament d’establiments, adoptades en la instrucció del corresponent procediment 
administratiu. 
 
Article 82. Graduació de les sancions 
 
1. Les sancions corresponents es graduen tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

a) La gravetat de la infracció 
b) L’afectació sobre la salut i la seguretat de les persones 
c) El benefici obtingut 
d) El perjudici causat als interessos generals 
e) La possibilitat de reparació 
f) La intencionalitat 
g) La participació 
h) La reiteració 
i) La reincidència 
j) La capacitat econòmica de la persona infractora 
 

2. En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no 
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides. 

Article 83. Responsabilitat 
 
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes aquelles persones que 

han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant persones físiques com 
jurídiques. Excepte en els supòsits que siguin menors d’edat, en què en respondran els pares, 
mares, tutors, tutores o aquelles persones que disposin de la custòdia legal. 

 
2. Subsidiàriament, en cas que no es pugui identificar els autors o autores, són persones 

responsables, les titulars o propietàries dels vehicles amb els quals es realitzi la infracció. 
 
3. En relació amb la neteja viària, i més concretament, pel que fa a deixar les deposicions fecals 

d’animals a la via pública, en absència de la persona propietària n'és responsable subsidiari la 
persona que, en el moment de produir-se l’acció d’embrutiment, porti l’animal. 

 
4. Són responsables les persones titulars de les llicències quan, per motiu de l’exercici d’un dret 

concedit en aquestes, cometi alguna de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança. 
 
5. Són persones responsables de les condicions de neteja dels solars, immobles o finques 

particulars les persones propietàries o titulars de la propietat. 

Article 84. Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador és el que estableix la vigent normativa.  
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2. Per a la imposició de les sancions previstes per infracció d’aquesta Ordenança, s'ha de seguir el 
procediment establert en matèria sancionadora. 

 
3. Si la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Ajuntament conté una 

sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no és competència municipal, s'ha de 
trametre a l’òrgan competent. 

Article 85. Iniciació del procediment sancionador 
 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent per 
ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les comunicacions emeses per part 
dels serveis municipals, o per part de la Policia Local, o per denúncia presentada per qualsevol 
persona. 
 

TÍTOL TERCER: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ODORÍFERA 
 
 
CAPITOL I. CONSIDERACIONS GENERALS 

 
Article 86. Emissions contaminants  
 
1. Tota activitat que es desenvolupi al terme municipal de Tortosa està sotmesa a la normativa 

vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l'atmosfera.  
 
2. No es permet de fer cap emissió a l'atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts 

per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius sobre la salut de les persones.  
 
3. L'autoritat municipal, a través dels seus agents, ha de promoure les actuacions necessàries per 

prevenir la contaminació atmosfèrica.  

Article 87. Emanacions gasoses 
 
1. Les operacions susceptibles de desprendre emanacions gasoses que siguin molestes han de 

dur-se a terme en locals condicionats, per evitar el pas a l’exterior. Si per les característiques de 
l’activitat, no pot evitar-se, l’evacuació s’ha de fer a través d’un fumeral a la coberta de l’edifici, 
sempre amb sortida per la part superior, fins a una alçada d’1 metre per sobre la part més alta 
en un radi de 10 metres, com a mínim, en projecció horitzontal respecte al fumeral. En cas que 
sigui impossible, per impediments tècnics, constructius, administratius o legals, la instal·lació del 
fumeral a la part superior de l’edifici, i així s’acrediti fefaentment, es podrà evacuar les 
emanacions per façana, sempre que ho permetin els serveis tècnics municipals. Com a mínim, 
aquesta evacuació per façana ha de disposar dels sistemes de tractament de les emanacions : 

 
a) Filtre de partícules electrostàtic 
b) Filtre de carboni activat 

 
2. A banda, cal que les persones responsables de les emanacions acreditin la realització de 

tasques de manteniment en els sistemes de tractament, mitjançant empresa mantenidora, la 
qual cosa hauran de justificar amb la disposició del corresponent contracte de manteniment i 
dels fulls de treball. La periodicitat d’aquest manteniment l'han de definir els serveis tècnics 
municipals. 

 
3. De manera justificada, i en funció del tipus d’activitat o establiment, els serveis tècnics 

municipals poden exigir la instal·lació de sistemes de desodorització addicionals. 
 
4. La sortida per façana ha de ser emplaçada de manera que no produeixi molèsties ni al veïnatge 

ni als vianants, i que no pugui afavorir la propagació d’un incendi, per la qual cosa caldrà establir 
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les distàncies envers altres llocs sensibles, d’acord a la normativa vigent en la matèria. El fet de 
no poder assegurar aquestes condicions pot ser objecte de denegació de l'evacuació 
d’emanacions per façana.   

 
5. Les operacions susceptibles de desprendre emanacions gasoses que siguin irritants o tòxiques 

s’han de dur a terme en un local completament tancat, amb depressió, a fi d'evitar la sortida 
dels gasos o productes. L'evacuació a l’exterior s’ha de fer a través d'un fumeral a la coberta de 
l’edifici, sempre amb sortida per la part superior i amb una depuració prèvia que garanteixi que 
la concentració en el registre de preses de mostres sigui inferior als nivells específics regulats en 
la normativa d’aplicació. El fumeral ha de tenir una alçada de, com a mínim,  2 metres per sobre 
de la part més alta en un radi de 20 metres, en projecció horitzontal, respecte  al fumeral. De 
manera motivada els serveis tècnics municipals poden acceptar altres solucions tècniques 
alternatives. 

 
6. Per tal de definir l’alçada de la part més alta no s'han de tenir en compte els possibles 

parallamps instal·lats. 
 
 
CAPITOL II. EMISSIÓ DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ 

Article 88. Desenvolupament de les activitats que emeten partícules en suspensió 
 
1. Els locals on es desenvolupin activitats subjectes a producció o despreniment de pols han de 

mantenir-se en condicions de constant i perfecta neteja, i s’han d’escombrar amb la necessària 
freqüència les parts exposades a la deposició de pols, amb prèvia humidificació amb aigua, o 
escampada de serradures. Se’ls ha de dotar d'un dispositiu de captació de pols que no pot ser 
evacuat a l'atmosfera sense una depuració prèvia, per mantenir el contingut de matèria en 
suspensió dins els límits assenyalats en la normativa vigent. 

 
2. En les obres d'enderrocament i en totes aquelles activitats que originin producció de pols, s’ha 

de prendre les precaucions necessàries per tal de reduir la dispersió al mínim possible. En tot 
cas, l'empresa responsable de l’enderroc ha de garantir que no es dispersin a l'atmosfera 
productes o materials perillosos o nocius, com l'amiant i altres, d'acord amb la reglamentació 
tècnica que sigui d’aplicació. 

 
3. En totes les instal·lacions que regula aquesta Ordenança és exigible que els gasos evacuats 

lliurement a l'atmosfera no puguin originar dipòsits apreciables de pols sobre parets o terres.  
 
4. Els aparells de trituració, polvorització o qualsevol dispositiu que pugui produir pols, baf o altres 

tipus d’emissió han d'estar proveïts de dispositius de recollida que n'impedeixin la dispersió. Així 
mateix, no poden ser evacuats a l'atmosfera sense depuració prèvia als límits que fixa la 
normativa legal vigent. 

 
5. Quan es tracti de pols o gasos combustibles, s'ha d’adoptar les precaucions necessàries per 

impedir la possible propagació del foc a través seu. La concentració de l'emissió ha de ser 
inferior al rang d'inflamabilitat del producte. 

 

CAPITOL III. CONDUCTES D’EVACUACIÓ 

Article 89. Evacuació d’agents contaminants 
 
1. Els fums, bafs, vapors i tots els altres efluents contaminants, sigui quin sigui l'origen, s'ha 

d'evacuar a l'exterior mitjançant conductes o fumerals situats a la coberta dels edificis o amb 
sortida per la part superior en les condicions i amb les característiques prescrites en aquesta 
Ordenança. En cap cas no es poden vessar al clavegueram gasos, fums o bafs. 

 



 

- Pàg. 92 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

2. Els conductes o xemeneies han de sobresortir per sobre de la part més alta dels edificis d’acord 
a les condicions definides en aquest  títol.   

 
3. Excepcionalment, l’Ajuntament permet l’evacuació de gasos, fums o bafs per façana en els 

supòsits i amb les condicions, les característiques i els sistemes de tractament definits en 
aquest títol.  

 

Article 90. Criteris constructius de conductes domèstics 
 
Les xemeneies d'instal·lacions domèstiques i de calefacció o producció d'aigua calenta sanitària 
centralitzada en edificis d'habitatges i residències col·lectives o comercials s'han de subjectar als 
criteris constructius del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les corresponents 
instruccions tècniques complementàries. 

Article 91. Materials i aïllament de les xemeneies 
 
1. Les xemeneies i els corresponents conductes d’unió s'han de construir amb materials inerts 

resistents a la corrosió dels productes per evacuar. En el cas que aquests s’evacuïn en 
condicions normals a una temperatura diferent de l'ambiental, s’han de separar de qualsevol 
immoble aliè a l’activitat, encara que es permet el contacte físic, si s’estableix un calorífug o 
aïllament adequat, que eviti els increments de temperatura que puguin afectar propietats 
alienes.  

 
2. El calorífug esmentat en el paràgraf anterior ha de ser descrit amb detall, en la memòria i 

plànols, i ha de justificar-se analíticament, quant a l'eficàcia, en les sol·licituds de llicència de 
construcció o utilització dels elements esmentats. 

 

CAPITOL IV. OLORS MOLESTES. 

Article 92. Normes generals  
 
1. Es prohibeix, d'una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors 

molestes, nocives i perjudicials per a les persones i el medi ambient.  
 
2. Sens perjudici de la sanció que es derivi del fet, la persona responsable de la producció 

d'aquestes olors, està obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes 
que les van motivar.  

 
3. En cas que es facin operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes o 

pudents, aquestes han de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a l'exterior.  
 
 
CAPITOL V. MANTENIMENT, REVISIONS I INSPECCIONS. 

Article 93. Manteniment 
 
Les instal·lacions subjectes a aquesta Ordenança han de mantenir-se en perfecte estat de 
conservació i neteja. 

Article 94. Revisions 
 
Les instal·lacions de combustió i de processos en general han de revisar-se i netejar-se d’acord amb  
la normativa aplicable. 



 

- Pàg. 93 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Article 95. Inspecció  
 
1. Si els serveis tècnics municipals han comprovat que una activitat determinada, a causa de les 

seves instal·lacions, funcionament o combustible utilitzat, no s'ajusta a aquesta Ordenança, han 
d’aixecar una acta de les infraccions observades i han de comunicar-ho a l'òrgan municipal 
competent.  

 
2. El servei d'inspecció ha de proposar a l'òrgan municipal competent l'assenyalament d'un termini 

perquè la persona interessada introdueixi les mesures correctores necessàries. Si l'emissió de 
fums, gasos, vapors o pols representa un greu perill per a la salut pública, ha de proposar 
l'immediat tancament de les instal·lacions que en causin. Encara que no suposi un perill greu per 
a la salut pública, aquesta mesura també es pot prendre si la persona interessada deixa 
transcórrer el termini que li hagi estat assenyalat sense haver adoptat les mesures correctores 
adequades. 

 
3. Per tal d’avaluar possibles episodis d’olors, els serveis tècnics municipals podran utilitzar, 

sistemes  reconeguts, com el sistema FIDO o semblant.  
 
 

TÍTOL QUART: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 96. Objecte 
 
És objecte del present títol la regulació de les mesures i instruments municipals necessaris per 
prevenir i corregir la contaminació acústica. 

Article 97. Àmbit d’aplicació 
 
Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions 
de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, 
susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions. 

Article 98. Definicions i índexs acústics 
 
1. Definicions: 

 
a) Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o d’espectacle que 

sigui de titularitat pública o privada, i les derivades de les relacions de veïnat. 
b) Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament 

que generi soroll i/o vibracions. 
c) Immissió a l’ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor. 
d) Immissió a l’ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al 
receptor. 

e) Índex de soroll: Magnitud física que descriu el soroll ambiental. 
f) Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a 

objectius de qualitat en un territori determinat. 
g) Nova construcció: Edificació que, a l’entrada en vigor de la present ordenança, no disposa 

de la llicència municipal preceptiva. 
h)  Període d’avaluació: Període temporal al qual s’ha de referir l’avaluació acústica, d’acord 

amb els annexos de l’Ordenança i la normativa de rang superior aplicable. 
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i) Soroll ambiental: El so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats humanes, inclòs 
el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari, marítim i aeri, i pels 
emplaçaments de les activitats. 

j) Valor límit d’immissió: Nivell d’immissió màxim permès dins un període determinat. 
k) Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa percepció acústica. 
 

La delimitació d’aquestes zones la fixa l’Ajuntament mitjançant el Mapa de capacitat acústica. 
2. Índexs acústics: 

 
a) LAeq,T: Nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat durant el període T. 
b)  LAFmax: Nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat temporalment en fast. 
c) LAr: Nivell d’avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps específic, que 

s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si escau, les correccions que 
especifiquen els annexos. 

d) Law: Nivell d’avaluació de les vibracions que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de 
mesurament. 

e) Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna. 
f) Lden: Índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia global. 
g) Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre. 
h) Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna. 
i) Kf: Correcció per raó de components de baixes freqüències. 
j) Kt: Correcció per raó de components tonals. 
k) Ki: Correcció per raó de components impulsius. 
l) L’nT,w: Nivell global de pressió de soroll d’impacte estandarditzat. 
m) DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors. 
n) Dn (125): Diferència de nivells a 125 Hz, entre recintes interiors. 
o) D2m,nT,ATr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en cobertes, per a 

soroll. 

Article 99. Drets i deures 
 
1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la informació en 

matèria de medi ambient, l’Ajuntament posarà a disposició de la població de manera clara, 
comprensible i fàcilment accessible, la informació sobre a la contaminació acústica. 

 
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació 

amb la contaminació acústica, determina aquesta ordenança i l'altra normativa aplicable. 
 

CAPÍTOL II.  GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL  

Article 100. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica 
 
El Mapa de capacitat acústica, estableix la zonificació acústica de les àrees urbanes, els nuclis de 
població i, si s’escau, el medi natural, d’acord amb el que estableix l’annex 1. 

Article 101. Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) 
 
1.  Amb l'elaboració prèvia d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells d’immissió 

en l’ambient exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació vigent, i la descripció 
dels valors objecte de protecció, l’Ajuntament pot declarar zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres 
àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que reuneixin els requisits establerts per la legislació 
vigent i en els quals, per les seves singulars característiques, es consideri convenient de 
conservar l'especial qualitat acústica. 

 



 

- Pàg. 95 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

2.  La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions 
necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i 
activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen els valors límit d’immissió establerts 
per a aquestes zones. 

 
3.  L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres 

administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del pla. 
 
4.  D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2, el pla específic de mesures s’ha de revisar,  quan 

sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per 
tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la qualitat acústica i els valors objecte de singular 
protecció. 

Article 102. Zones acústiques de règim especial (ZARE) 
 
1.  L’Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles en les quals es comprovi 

que se superen els valors límit d’immissió en els termes establerts per la legislació vigent. 
 
2.  La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions 

necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i 
activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen, a l’interior dels habitatges, els valors 
límit d’immissió establerts. 

 
3.  L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres 

administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del pla. 
 
4. D’acord amb el que disposa l’apartat 2, el pla específic de mesures s’ha de revisar, quan sigui 

necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per tal 
de garantir l'acompliment dels seus objectius. 

 

CAPÍTOL III.  INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE ELS EMISSORS ACÚSTICS.  

Article 103. Valors límit 
 
Tota instal·lació, maquinària i/o activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnatge, o 
comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió acústica establerts 
en els annexos d’aquesta. 

Article 104. Suspensió dels objectius de qualitat acústica 
 
1.  Per causes degudament justificades, l’Ajuntament, pot autoritzar la suspensió provisional dels 

objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o a una part d’una zona acústica, d’acord 
amb els annexos 1 i 2. 

2.  Per raons degudament justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, els 
titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o a una part d’una zona o àrea acústica. 

3.  L’Ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la incidència 
acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten l'acompliment 
dels objectius esmentats. L’Ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions que estimi 
pertinents. 

4. En el cas d’obres, a més de l’estudi acústic al qual fa referència l’apartat 2, el promotor o 
promotora ha de presentar, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans per 
acomplir  les condicions establertes a la suspensió. 
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5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya, l’ens 
competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el Ministeri de Foment. 

Article 105. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals 
 
En el projecte bàsic que cal adjuntar a la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental, 
o en la documentació que cal adjuntar a la comunicació a l’Ajuntament o la sol·licitud de llicència 
d’obertura d’establiments les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar 
sorolls, vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure un estudi d’impacte acústic amb el contingut 
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 

Article 106. Altres activitats 
 
De manera motivada l’Ajuntament, pot determinar que les activitats i instal·lacions sotmeses a 
llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin autorització, llicència o 
comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de presentar també un 
estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica o normativa en vigor que ho estableixi. 
 
CAPÍTOL IV.  ACTIVITATS. 

Article 107. Classificació 
 
1.  Des d’un punt de vista acústic, d’acord amb el que estableix l’annex 11, d’aquest títol quart de 

l’ordenança les activitats i en qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, 
es classifiquen en algun dels grups següents: 

 
a) Grup I: nivell d’emissió interior entre 95 i 100 dB(A). 
b) Grup II: nivell d’emissió interior entre 90 i 94 dB(A). 
c) Grup III: nivell d’emissió interior entre 85 i 89 dB(A). 
d) Grup IV: nivell d’emissió interior inferior o igual a 84 dB(A). 

 
2. Qualsevol activitat no compresa explícitament en l’annex 11 s’ha de classificar per analogia amb 

les que s'hi citen. Si l’activitat disposa de diferents espais o plantes, s’ha de tenir en compte 
l’espai de màxima emissió a fi de classificar l’activitat en un dels quatre grups. Si això no fos 
possible, els serveis tècnics municipals han de decidir la classificació en funció de la 
documentació aportada per l’activitat. 

 
3. Si el nivell d’immissió d’una activitat se situa per sota del límit inferior establert pel grup que li 

correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, es pot classificar en el grup que 
inclogui el nivell d’immissió justificat. 

 
4.  S’entén per nivell d’emissió el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins de l’activitat, 

mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència 
s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el nivell sonor més alt i amb tots 
els serveis a ple rendiment. 

Article 108. Requeriments tècnics per a les activitats 
 
1. Les activitats incloses als grups I, II , III i les activitats de restauració del grup IV, que estiguin 

ubicades en edificis i en contigüitat amb ús residencial han de complir els valors mínims 
d’aïllament acústic al soroll aeri establerts a l’annex 8  d’aquest títol quart de l’ordenança i, en 
tot cas, han de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats 
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l'acompliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos 3 i 4 d’aquest títol quart de 
l‘ordenança. 

 
 Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre soroll  
d’impacte via estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups I, II, III i IV, han d'acomplir 
els valors mínims d’aïllament acústic al soroll d’impacte establerts a l’annex 8. 

 
 L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per garantir el    
compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos 3 i 4. 

 
2. Els tancaments, com ara portes d’accés, persianes metàl·liques o altres, han d’estar en bon 

estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la 
transmissió de soroll i/o vibracions. 

 
Els establiments han de comptar amb sistemes d’esmorteïment en el tancament de portes per 
tal de prevenir les molèsties per cops.   

 
3.  Les activitats recreatives i/o de pública concurrència dels grups I i II hauran de disposar d’un 

cartell a l’entrada amb l’advertiment de la possibilitat de patir lesions a l’oïda. 
 
4. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han d'acomplir els requeriments 

tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi d’impacte acústic: 
 

a) Grup I: 
- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no 

superar els valors límit establerts. 

- L’activitat haurà de disposar d’un certificat d’aïllament acústic realitzat mitjançant 
mesuraments “in situ” d’acord amb els annexos 8 i 13. 

 A més, les activitats de pública concurrència tenen aquestes obligacions:  

-    L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha de disposar 
dels elements de ventilació adequats.  

-   Han de disposar de doble porta, en la entrada, amb molles de retorn i tancament 
hermètic a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot 
moment l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic. 

-  Disposar, limitador-enregistrador a l’equip de so d’acord amb allò que estableix 
l’annex 10 per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 
100 dB(A) de nivell d’immissió màxim. 

-    En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada d'incompliments 
l’ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a mínim, 
d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment per tal de 
vetllar perquè les persones usuàries no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que 
les seves recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia local amb l'efecte 
corresponent.  

b) Grup II: 

- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no 
superar els valors límit establerts. 

- L’activitat ha de disposar d’un certificat d’aïllament acústic realitzat mitjançant 
mesuraments “in situ” d’acord amb els annexos 8 i 13. 

 A més, les activitats recreatives, i en especial les activitats musicals, tenen aquestes 
obligacions: 

-   L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha de disposar 
dels elements de ventilació adequats.  
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-   Han de disposar de doble porta, en la entrada, amb molles de retorn i tancament 
hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot 
moment l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic. 

-   Disposar d’equip de so limitador-enregistrador, d’acord amb allò que estableix 
l’annex 10, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 94 
dB(A) de nivell d’immissió màxim. 

- En tots els casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada d'incompliments,  
l'ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a mínim, 
d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment per tal de 
vetllar perquè les persones usuàries no produeixin molèsties al veïnat. En el cas 
que les seves recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia local amb 
l'efecte corresponent. 

c) Grup III: 

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar 
dels elements de ventilació adequats, i tenir les mesures esmorteïdores pertinents 
per tal de no superar els valors límit establerts. 

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels 
bars, bars–restaurant o restaurants i altres activitats de restauració serà de 80 
dB(A), mesurats a un metre de distància de la font. 

- Si l’activitat es duu a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a 
l’interior no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer.  

 

d) Grup IV: 

-  Si l’activitat es duu a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a 
l’interior no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer. 

-  La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels 
bars, bars – restaurant o restaurants i altres activitats de restauració és de 75 
dB(A), mesurats a un metre de distància de la font. 

    En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-
enregistrador o altres mecanismes similars per garantir que no se superin els nivells 
d’emissió a l’interior del local. 

                  En qualsevol activitat, la instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de substituir en cap      
cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment. 

 
5.  Els controls han de certificar l'acompliment de les mesures atenuadores projectades pel que fa 

als requeriments establerts i també han de garantir l'acompliment dels valors límit d’immissió 
aplicables, tant en ambient exterior com en l'interior. 

 
      Les entitats de prevenció de contaminació acústica (EPCA) o les empreses o entitats 

reconegudes en l’article 60 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, que aprova el reglament 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 
els annexos o els enginyers i enginyeres que acreditin els condicionants establerts en l’annex 13, 
d’aquest títol de l’ordenança, hauran d’aportar un certificat que asseguri l'acompliment dels 
requeriments establerts. 

 
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat de mesuraments d’aïllament acústic, si es tracta  de: 

-     activitats incloses en els grups I i II; 
-     activitats incloses en el grup III que determinin els serveis tècnics municipals; 
-   activitats o instal·lacions que determinin els serveis tècnics municipals en funció de 

l'impacte acústic. 
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Aquests mesuraments els podran portar a terme els tècnics municipals amb la contraprestació 
del corresponent preu públic. 

 
6. Per raons d’insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10 cm l’alçària   

entre forjats, sempre que la inicial estigui d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Article 109. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies 
 
1.  L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, 

contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 6 h a les 23 h, excepte en els 
polígons industrials i sempre que no afectin habitatges. 

 
2.  Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de condicionar 

per evitar la transmissió de soroll. 
 
3.  L’Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les 

empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris 
establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi l'acompliment dels valors límit 
d’immissió acústica en el veïnatge. 

 
4.  Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que realitza 

aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible. 

Article 110. El servei de neteja i recollida d’escombraries 
 
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 V.  ACTIVITATS  A L’AIRE LLIURE 

Article 111. Disposició de caràcter general 
 
1.  Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant i totes les altres activitats 

a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa han de disposar d’autorització 
municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions que cal acomplir per minimitzar la 
possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc. 

 
2.  A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de 

megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar d’autorització expressa. 
 
3.  En els envelats i les discoteques a l’aire lliure, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-

enregistrador, d’acord amb allò que estableix l’annex 10, d’aquest títol de l’ordenança, per tal 
d’assegurar que no se superin els valors límit establerts. 

Article 112.  Activitats festives i altres actes a la via pública 
 
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres manifestacions 

populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, així com els actes 
cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d’atraccions i tots els 
altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la 
qual ha d’assenyalar les condicions que cal acomplir per minimitzar la possible incidència dels 
sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc. 

 
2. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-

enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’immissió. 
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3. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens 

perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’Ajuntament pot adoptar les 
mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat. 

Article 113. Instal·lacions amb sistemes de megafonia 
 
1.  L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de música amplificada de les 

instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com privades, comprèn entre les 9 h i les 22 hores, 
sempre amb l’obtenció de l’autorització municipal pertinent. L’Ajuntament pot limitar aquest 
horari quan ho consideri adient. 

 
2.  Aquests sistemes han de ser direccionals i han d’estar orientats cap a les instal·lacions. S’han 

d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència. 
 
3.  En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts. 
 

CAPÍTOL VI.  RELACIONS DE VEÏNAT I COMPORTAMENT CIUTADÀ 

Article 114. Comportament ciutadà 
 
1.  Els veïns i veïnes han d’evitar molestar als altres veïns i veïnes amb sorolls innecessaris, com ara 

amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament 
d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. 

 
2.  L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat per la 

persona causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so, etc.) i no en 
sigui possible el mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal o agent de 
la Policia local amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera 
que aquests es puguin considerar com a excessius. 

 
3.  En els espais públics, com ara els parcs, no s’ha de posar en funcionament equips de so o 

similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a excepció de les 
activitats a l’aire lliure regulades al capítol cinquè del títol quart d'aquesta ordenança. 

 
4.  El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública, a les zones de pública 

concurrència i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la 
pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones. 

Article 115. Animals de companyia 
 
Els propietaris i els posseïdors dels animals domèstics en són responsables i han d’evitar que 
aquests pertorbin la vida dels veïns i veïnes, amb crits, cants, sons i qualsevol altre tipus de soroll, 
tant si es troben a l’interior de l’habitatge com en terrasses o patis interiors, en especial des de les 
22 hores fins a les 8 hores. 

 

CAPÍTOL VII.  VEHICLES DE MOTOR I CICLOMOTORS 

Article 116. Vehicles de motor i ciclomotors 
 
1. Els propietaris i propietàries i els usuaris i usuàries de tota classe de vehicles de motor i 

ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de 
produir molèsties per sorolls, a fi que l’emissió acústica del vehicle amb el motor en marxa no 
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excedeixi els valors límit d’emissió establerts a l’annex 6, d’aquest títol quart de l’ordenança, i, 
especialment, no poden: 

 
a) Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de perill 

immediat d’accident i sempre que l’avís no pugui fer-se per cap altre mitjà. 
b) Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així com circular amb 

vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, i produir un soroll innecessari. 
c) Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres 

obertes, audible a l’exterior del vehicle. 
d) Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament equips 

de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d’ús residencial, durant el període nocturn, 
sempre que produeixin molèsties al veïnat. 

 
2. L’Ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles de motor i 

ciclomotors, complementaris als que realitzen les inspeccions tècniques de vehicles. 
 
3. En aquests controls s’ha de comprovar, entre altres aspectes, que els tubs d’escapament 

instal·lats siguin els homologats i que estiguin en bones condicions d’ús. En cas contrari, el o la 
titular del vehicle ha de substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no pot circular pel 
municipi mentre no se n'hagi fet la substitució. 

 
4. L’Ajuntament també podrà, mitjançant els agents de l’autoritat, realitzar els mesuraments 

necessaris per tal de comprovar  si un vehicle produeix una emissió de sorolls que comporti 
l’incompliment dels límits permesos. 

 
5. El mesurament s’ha de fer, si és possible, en el mateix lloc on s’ha aturat el vehicle. En cas de no 

ser-ho, es traslladarà el vehicle al lloc més pròxim on es puguin realitzar els controls 
corresponents. 

 
6. Els titulars i titulars i conductors i conductores dels vehicles a què es refereix aquest apartat 

estan obligats a sotmetre’s als mesuraments corresponents, a requeriment dels agents de 
l’autoritat municipal. La negativa comporta la immobilització immediata del vehicle, sens 
perjudici de la sanció que hi pugui correspondre. 

 
7. En el supòsit que se superin els nivells d'emissió permesos, els agents de l’autoritat han de 

formalitzar la denúncia corresponent i procedir al trasllat el vehicle al dipòsit municipal, on 
restarà immobilitzat fins que el titular el retiri, mitjançant un sistema de remolc o càrrega, per a 
realitzar la reparació, previ pagament de les despeses originades. Una vegada retirat, el titular 
ha de traslladar el vehicle al punt de control que se li hagi indicat amb l'efecte de comprovar la 
reparació. Si no s’han corregit les deficiències tècniques observades, s’ha de procedir novament 
d’acord amb el que determina l’apartat anterior. 

Article 117. Vehicles destinats a serveis d’urgències 
 
1.  Els conductors i conductores dels vehicles destinats a serveis d'urgències només han d’utilitzar 

els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d’urgència extrema i si la 
senyalització lluminosa resulta insuficient. En són responsables en cas contrari. 

2.  Tots els vehicles destinats a serveis d’urgències hauran d’aplicar allò que regula l’annex 9, 
d’aquest títol quart de l’ordenança. 

 

CAPÍTOL VIII.  SISTEMES D’AVÍS ACÚSTIC 

Article 118. Condicions de funcionament 
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1.  El sistema d’alarma, sirena o altres sistemes d’avís acústic que s’emetin a l’exterior o a l’interior 
de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’han de mantenir en perfecte estat de 
funcionament per evitar que s’activi per causes injustificades. 

 
2.  Llevat de circumstàncies excepcionals, no és permès fer sonar durant el període nocturn 

elements d’avís, com ara sirenes o alarmes. 
 
3.  La regulació dels sistemes d’avís acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 9 d’aquesta 

ordenança. 
 

Article 119. Funcionament anormal 
 
Si l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeix molèsties al veïnat i no sigui possible 
localitzar el titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot desmuntar i retirar el sistema. Els 
costos originats per aquesta operació van a càrrec del titular de la instal·lació. 
 

CAPÍTOL IX.  CONSTRUCCIONS 

Article 120. Aïllament acústic a les façanes 
 
1.  Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antigues edificacions i obres 

de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals, 
l’Ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la manera d’obtenir-lo. 

 
2.  El projecte bàsic i l'execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana asseguri 

l'acompliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació. 

Article 121. Treballs de construcció 
 

1.  Els responsables de les obres de construcció han d’adoptar les mesures pertinents per evitar 
que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar 
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen. Fins i tot, si fos 
necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o la 
ubicació a l’interior de l’estructura en construcció, quan l’estat de l’obra ho permeti. 

 
2.  L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 7:30 i les 21 hores. 
 
3.  L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de 

dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius. 
 
4.  Queden exemptes de l'acompliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les 

obres que s’hagin d’executar amb caràcter d’urgència per al restabliment de serveis essencials, 
com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis relacionats amb les 
noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o 
perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les característiques que els són 
pròpies, no poden executar-se durant el dia. 

 
5.  La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de ser 

tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la contaminació 
acústica generada. Especialment: 

 
a) Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de potència 

sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals. 
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b) Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i 
sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 

c) Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin. 
d) Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d’edificis 

ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb la capota tancada i amb tots 
els elements de protecció instal·lats, o bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir 
els sorolls. 

e) Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de 
l’admissió i expulsió de l’aire. 

 

Article 122. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació 
 
1.  Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars s’han d’instal·lar d’acord amb el que 

estableix la normativa vigent, i no han de superar el valors límit establerts. 
 
2.  Si aquest tipus d’instal·lacions són susceptibles de causar impacte acústic significatiu al seu 

entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin l'acompliment 
dels valors límit establerts. 

 
3. Els instal·ladors i instal·ladores i els propietaris i propietàries són els responsables de la 

col·locació correcta de les instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant 
pel que fa a la ubicació, com al funcionament i l'acompliment dels valors límit establerts. 

 
4. Entre les màquines d’aire condicionat i les parets o forjats a les quals estiguin subjectades, es 

col·locarà materials elàstics, per tal d’evitar que hi hagi una unió rígida i que a través d’aquests 
punts es pugui transmetre sorolls i /o vibracions a l’interior de l’habitatge. En cas que es 
produeixin molèsties, els serveis municipals poden exigir l’aplicació d’aquesta mesura en 
instal·lacions existents. 

Article 123. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries de 
l’edificació 
 
1. La comunitat de propietaris i propietàries i, si s’escau, els usuaris i usuàries de les instal·lacions 

comunitàries, com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària i d’altres de similars, han 
d’assegurar-ne el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors 
límit d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 7. 

 
3. Els motors dels ascensors electromecànics i les portes d’accés de vehicles als garatges hauran 

d’instal·lar-se sobre suports elàstics adients, degudament calculats, per tal de no transmetre 
vibracions de manera estructural, en les noves construccions. En cas que es produeixin 
molèsties, els serveis municipals poden exigir l’aplicació d’aquesta mesura en instal·lacions 
existents. 

 
 
CAPÍTOL X.  INSPECCIÓ I CONTROL 

Article 124. Denúncies 
 
Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal de comprovar la 
veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent. 

Article 125. Inspecció 
 
1.  L’actuació inspectora la poden realitzar els tècnics municipals designats amb aquest efecte, els 

agents de la Policia local o el personal d’altres administracions, en funcions d’assistència 
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tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat. En conseqüència, poden 
accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions o dependències de titularitat pública 
o privada, i amb la col·laboració, si escau, del personal d’entitats de prevenció de la 
contaminació acústica. 

 
2.  La persona responsable i la persona titular de la font emissora resten obligats a permetre'n 

l'accés dins de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció i, a posar en funcionament 
les fonts emissores de la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics 
i les comprovacions necessàries. 

 
3.  Els conductors i conductores de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels 

nivells d’emissió sonora del vehicle als i a les agents de la Policia, als tècnics i tècniques 
municipals i d'altres administracions. 

Article 126. Funció dels inspectors 
 
El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions següents: 

a) Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents  en el seu cas, a 
les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o receptors de fonts de 
contaminació acústica. 

b) Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i 
instal·lacions objecte de la inspecció. 

c) Fer el mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar l'acompliment de les 
disposicions vigents i les condicions de l’autorització que tingui la instal·lació, maquinària, 
activitat o comportament. 

d) Aixecar acta de les actuacions realitzades en l’exercici d’aquestes funcions. 
e) Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar previstes en aquesta ordenança o la 

legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

Article 127. Acta de la inspecció 
 
1.  De les comprovacions realitzades en el moment de la inspecció s’ha d’aixecar una acta, una 

còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o persona responsable de l’activitat, indústria, vehicle o 
domicili on s’ha dut a terme el mesurament. L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del 
corresponent expedient sancionador. 

2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de la 
inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons el que preveu 
l’annex 6 

 

CAPÍTOL XI.  RÈGIM SANCIONADOR 

Article 128. Classificació d’infraccions 
 
1.  Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les disposicions 

d’aquesta Ordenança. 
 
2.  Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen en lleus, 

greus i molt greus, d’acord amb la tipificació establerta per l’article 129 d’aquesta ordenança. 

Article 129. Tipificació 
 
1. Són infraccions lleus: 
 

a) Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió establerts en els annexos 3 i 4. 
b) Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’emissió establerts per l’annex 6. 
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c) Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’annex 7. 
d) No comunicar a l’Administració competent les dades requerides per aquesta dins dels 

terminis establerts. 
e) Molestar i dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que pertorbin la qualitat de vida 

dels veïns i les veïnes a les vies públiques i en altres espais de concurrència pública, i als 
espais privats, recollides a l’apartat 1, a excepció de la lletra b, de l’article 116, i per a les 
quals no es pugui establir el nivell d’immissió. 

f) Manipular el sistema limitador-enregistrador dels equips de reproducció electroacústica de 
manera que es distorsionin els senyals o els nivells captats pels equips.  

g) Instal·lar un equip de música de manera temporal i extraordinària, en paral·lel i sense control 
del limitador-enregistrador i sense autorització expressa. 

h) Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció greu o molt greu. 
 
2. Són infraccions greus: 

a) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d’immissió que 
estableixen els annexos 3 i 4. 

b) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d’emissió que 
estableix l’annex 6. 

c) Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d’immissió que 
estableix l’annex 7. 

d) Fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços, incomplets, inadequats o 
deteriorats. 

e) Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa. 
f) Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències observades. 
g) Impedir o obstruir l’actuació inspectora quan no es donen les circumstàncies que estableix 

la lletra de l’apartat 3. 
h) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta. 
i) Exercir una activitat musical de manera continuada sense instal·lar el preceptiu limitador-

enregistrador. 
j) Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys. 
 

3. Són infraccions molt greus: 
a) Superar en més de 10 unitats els valors límit d’emissió que estableix l’annex 6. 
b) Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els annexos 3 i 4. 
c) Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’annex 7. 
d) Impedir o obstruir l’actuació inspectora de manera que retardi l’exercici de les seves 

funcions. 
e) Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el precintament o la 

clausura. 
f) Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals establertes a 

l’article 131.1.a i 131.1.d. 
g) Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions 

contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones. 
h) Superar els valors límit d’immissió establerts a les zones d’especial protecció de la qualitat 

acústica (ZARE) i de les zones acústiques de règim especial (ZARE). 
i) Superar els valors límit d’immissió aplicables, quan s’hagi produït un dany o afectació greu 

per al medi ambient o s’hagi posat en perill la seguretat o la salut de les persones. 
j) Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys. 

 

4. Pel que fa al procediment sancionador, els incompliments relacionats amb el contingut dels 
articles 114 i 115 s'han de tramitar d’acord amb la vigent Ordenança del bon ús de la via pública 
i dels espais públics, o normativa que la substitueixi. 

Article 130. Responsabilitat 
 
La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta Ordenança correspon: 
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a) A la persona titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats considerades 
per aquesta Ordenança sotmeses a règim d’autorització. 

b) A la persona propietària del focus emissor o a la persona causant del soroll en la resta de 
supòsits. 

Article 131. Mesures provisionals 
 
1.  En cas d’urgència i abans de l’inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions 

superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant 
l’incompliment reiterat dels requeriments d’adopció de mesures correctores, l’òrgan 
administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, pot adoptar les mesures 
provisionals següents: 
a) Mesures de correcció, seguretat i control per impedir la continuïtat de l’acció productora del 

dany. 
b) El precintament del focus emissor. 
c) La clausura temporal, total o parcial de l’establiment. 
d) La suspensió temporal de l’autorització que habilita per a l’exercici de l’activitat. 

2.  Les mesures establertes a l’apartat 1 s’han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent 
acord d’inici del procediment administratiu sancionador, que s’han de realitzar en els quinze dies 
següents a l’adopció de l’acord. 

3.  Les mesures establertes a l’apartat 1 poden ésser adoptades per l’òrgan competent per iniciar 
l’expedient en qualsevol moment un cop iniciat el procediment sancionador, per tal d’assegurar 
l’eficàcia de la resolució final. 

 

Article 132. Sancions 
 
1.  Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els límits següents: 
 

a) Infraccions lleus, fins a 900 euros. 
b) Infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 euros. 
c) Infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros. 

 
2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que hi correspongui, 

la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis mesos i el precintament 
dels focus emissors. 

3. Excepte per a les lletres f), g), h) i i) de l’article 129.3, la comissió d’infraccions molt greus, pot 
implicar, a més de la sanció pecuniària que hi correspongui, la suspensió temporal de l’activitat 
durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva 
de l’autorització i el precintament dels focus emissors. 

4. La comissió d’infraccions molt greus incloses en les lletres f), g), h) i i) de l’article 129.3, pot 
implicar, a més de la sanció pecuniària que hi correspongui, la suspensió temporal de l’activitat, 
total o parcial, d’entre 2 i 5 anys, i la retirada temporal de l’autorització entre 1 any i 1 dia i 5 
anys. 

5. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la 
sanció pecuniària que correspongui, l’adopció de mesures correctores i la indemnització per 
danys i perjudicis causats per l’actuació infractora. 

Article 133. Gradació de les sancions 
 
1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els  

criteris següents: 
 
a) L’afectació per a  la salut de les persones. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
c) L’alteració social causada per la infracció. 
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d) La capacitat econòmica de l’infractor. 
e) El benefici derivat de l’activitat infractora. 
f) L’existència d’intencionalitat. 
g) La reincidència i la participació. 
h) L’efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els casos de 

relacions de veïnatge. 
 
2. Per a aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució ferma en via 
administrativa. 

Article 134. Procediment 
 
El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les 
normes de procediment administratiu sancionador. 
 
Article 135. Multes coercitives 
 
En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l’empara del que 
estableix aquesta Ordenança, es pot imposar multes coercitives fins a la quantia màxima de 600 
euros i amb un màxim de tres de consecutives. 

Article 136. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors 
 
El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser: 

1. Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és igual o inferior al 
permès. 

2. Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determini la comissió d’una infracció lleu o greu. 
En aquest cas: 

 
a) Els agents municipals han de lliurar una còpia de l’acta d’inspecció i la còpia de la denúncia 

al conductor del vehicle i l’han de requerir perquè es torni a presentar amb el vehicle abans 
de 15 dies a l’Ajuntament amb la finalitat de poder realitzar un nou mesurament del nivell 
de soroll, o bé presentar una certificació del nivell de soroll mesurat emesa per la inspecció 
tècnica de vehicles. 

b) Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat de nou el vehicle o bé el nou mesurament 
del nivell de soroll supera els límits establerts, s’ha d’iniciar el procediment sancionador i 
adoptar les mesures indicades pel supòsit de diagnòstic molt desfavorable. 

3. Molt desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió d’una infracció molt 
greu. En aquest cas: 

 
a) Els agents han d’intervenir el permís o llicència de circulació del vehicle i lliurar en  

substitució un volant en el qual es reflecteixi la matrícula, amb l’únic efecte de dur-lo a un 
taller de reparació i abans de 15 dies presentar-se davant els serveis competents, per fer la 
comprovació de la reparació. En cap cas pot circular en horari nocturn. 

Article 137. Òrgans competents 
 
La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes en 
aquesta ordenança és la que preveu la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica i el 
seu reglament de desenvolupament, o normativa que la substitueix.  

Article 138. Prescripció 
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1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del 
moment en què finalitzi l’última infracció, i en les infraccions permanents, a partir del moment en 
què s’elimini la situació il·lícita. 

 
2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents: 

 
a) Infraccions molt greus, al cap de tres anys. 
b) Infraccions greus, al cap de dos anys. 
c) Infraccions lleus, al cap de 6 mesos. 

 
3. Les sancions prescriuen en els terminis següents: 
 

d) Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de tres anys. 
e) Les sancions imposades per faltes greus, al cap de dos anys. 
f) Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d’un any. 

 
 
 
ANNEX 1. QUALITAT ACÚSTICA DEL TERRITORI. MAPES DE CAPACITAT 
 
 

1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen en les zones de sensibilitat acústica 
delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes de capacitat 
acústica. 
 

2. Objectius de qualitat 
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió 
d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 
 
3. Valors límit d’immissió en dB(A) 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 
(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  - - - 
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Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
 
En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges 
existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa  5 dB(A). 
 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

-  (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la Xarxa Natura 2000 o 
altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica. 

També s’hi inclou les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin 
silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l’entorn. 

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la 
zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones d’especial 
protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o 
altres usos similars que demanin una especial protecció acústica.  

S’hi inclou els usos sanitaris, docents i culturals que necessitin, a l’exterior, una especial 
protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs o geriatria, 
centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les zones docents, 
com campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire 
lliure, zones de museus i d’expressió cultural i altres assimilables.  

- (A3) Habitatges situats al medi rural  

Habitatges situats al medi rural que acompleixen les condicions següents: estar habitats de 
manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl no 
urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 

S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu. 

Les zones verdes de què es disposi per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees 
residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones 
de transició. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents  

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari  

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, espais 
destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d’activitats 
productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els 
són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).  

- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial  

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de sòl 
d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats productives en 
gran quantitat en què per la situació no és possible l'acompliment dels objectius fixats per a 
una zona (B1). 

 c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles  

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a 
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l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial  

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als usos 
relacionats amb les activitats industrials i d’altres assimilables, amb llurs processos de 
producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus 
logístic, tant si estan vinculades com no a una explotació en concret, els espais auxiliars 
de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, entre altres. 

En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte les 
singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de qualitat, per 
respectar el principi de proporcionalitat econòmica. 

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o 
altres equipaments públics que els reclamin.  

Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals de les 
infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. 

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar 
d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta 
afecció. 

 

4. Acompliment  

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a 
cada un dels índexs d’immissió de soroll quan s'acompleixen aquests valors, per al període 
d’avaluació d’un any:   

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b) El 97% de tots els valors diaris no supera de 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex. 

 

5. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb allò que estableix l’annex 5.  

 

6. Avaluació 
a) El període d’avaluació és d’un any. 
b) Per tal de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a 

l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 
c) Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha 

de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix. 
d) El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 

prendre la part sencera com a valor resultant. 
e) El nivell d’avaluació es calcula mitjançant l’expressió:          LAr=LAeq,T 

 
 
 
ANNEX 2. OBJECTIUS DE QUALITAT APLICABLES A L’ESPAI  INTERIOR. 
 
 
1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les edificacions 
destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, originats per tots els 
emissors acústics que hi incideixen. 
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2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior 
Als espais interiors, s’hi aplica els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln resultants del conjunt d’emissors 
acústics que hi incideixen. 
 

Ús de l’edifici Valors límit d’immissió 

 

Dependències 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
Habitacions d’estar 45 45 35 Habitatge o ús 

residencial Dormitoris 40 40 30 
Zones d’estada 45 45 35 Ús hospitalari 
Dormitoris 40 40 30 
Aules 40 40 40 Ús educatiu o cultural 
Sales de lectura, audició i exposició 35 35 35 

 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament. 

 

3. Acompliment 
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a 
cada un dels índexs d’immissió de soroll quan s'acompleix aquests valors, per al període d’avaluació 
d’un any: 
 

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 
b) El 97% de tots els valors diaris no supera de 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex. 

 

4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb allò que estableix l’annex 5.  

 

5. Avaluació 
a) El període d’avaluació és d’un any. 
b) Per tal de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a 

l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 
c) El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 

prendre la part sencera com a valor resultant. 
d) El nivell d’avaluació es calcula mitjançant l’expressió:         LAr=LAeq,T 

 
 
ANNEX 3. IMMISSIÓ SONORA APLICABLE A L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS, 
INCLOSES LES DERIVADES DE LES RELACIONS DE VEÏNATGE 
 
 
1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen en el 
medi exterior dels receptors. 
 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els 
animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres d’origen assimilable. 
 
 
2. Valors límit d’immissió 
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Valors límit d’immissió en dB(A) 

 Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural  52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)   60 60 50 

(B3)   Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  65 65 55 

 

 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), 
(C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa de 5 dB(A). 
 
 
3. Acompliment dels valors límit d’immissió 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula d’aquest 
annex en el període d’avaluació, si els nivells d’avaluació acompleixen aquests valors: 
 

a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr supera de més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 
contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d’aquest 
annex. 

b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 
c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1. 

 
 
4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb allò que estableix l’annex 5.  
 
5. Avaluació 
 

a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn.  

b) El càlcul del nivell d’avaluació s'ha de realitzar d’acord a allò que estableix l’annex 5. 
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ANNEX 4. IMMISSIÓ SONORA APLICABLE A L’AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS, 
INCLOSES LES DERIVADES DE LES RELACIONS DE VEÏNATGE 
 

1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge, si el soroll prové 
d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis contigus al receptor o si hi ha 
una transmissió via estructural. 
 
S’entén per soroll produït pel veïnatge el que prové de les activitats domèstiques, el funcionament 
dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals 
domèstics, les veus, els cants, els crits o altres d’origen assimilable. 
 
2. Valors límit d’immissió 

Ús del local 
confrontant Valors límit d’immissió 

 

Dependències 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Sales d’estar 35 35 30 Habitatge o ús 
residencial  Dormitoris 30 30   25 * * 

Despatxos professionals 35 35 35 Administratiu i 
d’oficines Oficines * 40 40 40 

Zones d’estada 40 40 30 Hospitalari 
Dormitoris 35 35    25 * * 
Aules 35 35 35 

Educatiu o cultural Sales de lectura, audició i 
exposició 30 30 30 

 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

* Excepte en zones industrials. 
* * Per a les activitats existents abans de l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, el valor límit d’immissió s’incrementa de 3 dB(A). 
 
S’estableix el valor límit LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll produït 
per portes i persianes de locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada en habitatges. 
 
 
3. Acompliment dels valors límit d’immissió 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula d’aquest 
annex en el període d’avaluació, si els nivells d’avaluació acompleixen aquests valors: 
 

a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera de més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 
contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula 
d’aquest annex. 

b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 
 
 
4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb allò que estableix l’annex 5 . 

 

5. Avaluació 
a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 

vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn. 
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b) El càlcul del nivell d’avaluació s'ha de realitzar d’acord amb allò que estableix l’annex 5. 
 
 

ANNEX 5. DETERMINACIÓ I AVALUACIÓ DELS NIVELLS D’IMMISSIÓ 
 

1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica a la determinació dels nivells d’immissió corresponents als annexos 1, 2 3 i 4, 
i a la determinació dels nivells d’avaluació dels annexos 3 i 4. 
 

2. Determinació dels nivells d’immissió en ambient exterior 
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant 
mesuraments representatius de cada fase de soroll. 
 
Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els quals es 
consideren vàlids si la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 dB(A). El 
resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que acompleixin aquesta condició. 
 
Si la diferència fos més gran, s’hauria d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme 
una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, s’ha de 
justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de l’activitat. 
 
Les condicions de mesurament són les següents: 

a) Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques representatives de 
l’indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i 
cal usar sempre els equips amb pantalla paravent. 

b) Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o del soroll de 
veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de sorolls, tant a l’aire lliure 
com en establiments o locals, han de facilitar als/a les inspectors/es l’accés a les seves 
instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han de disposar-ne el funcionament a les diferents 
velocitats, càrregues o marxes que indiquin aquests inspectors, els quals poden presenciar 
tot el procés operatiu. 

c) L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que s’hagi d’avaluar. 
d) En les edificacions, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura situant, 

sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les 
dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos 
d’oficina, aules escolars o d’altres dependències assimilables). 

e) En els altres supòsits, s’ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el nivell 
del sòl, i: 
-   A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències d’ús 
sensible dels receptors. 
-  En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el pla 
d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. 

f) Per determinar el nivell d’immissió, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha 
de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix. 

g) En el cas de mesuraments d’aerogeneradors dels parcs eòlics, la direcció del vent ha de ser 
± 45o des de l’aerogenerador cap al punt de mesurament i la velocitat del vent, mesurada a 
10 metres d’alçada, ha de ser d’entre 6 i 8 m/s. 

h) Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena de 
mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació no superior 
a 0,5 dB(A) respecte al valor de referència inicial. 

 

3. Determinació dels nivells d’immissió en ambient interior 
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant 
mesuraments representatius de cada fase de soroll. 
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Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els quals es 
consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 dB(A). El 
resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que acompleixin aquesta condició. 
 
Si la diferència fos més gran, s’hauria d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme 
una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, s’ha de 
justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de l’activitat. Quan un 
dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada amb presència de sons greus i en sales 
petites, aquest criteri no s’ha d'aplicar. 
 
Les condicions de mesurament són les següents: 
 

a) Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques que no puguin 
alterar-ne els resultats. 

b) Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o del soroll del 
veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de sorolls, tant a l’aire lliure 
com en establiments o locals, han de facilitar als/a les inspectors/es l’accés a les seves 
instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han de disposar-ne el funcionament a les diferents 
velocitats, càrregues o marxes que indiquin aquests inspectors, els quals podran presenciar 
tot el procés operatiu. 

c) Els mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales 
d’estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o d’altres dependències 
assimilables), que s’han de mantenir totalment tancades durant el mesurament. 

d) S’han de prendre, com a mínim, tres posicions de mesurament segons la grandària de la 
dependència. Els punts de mesurament es trien a l’atzar, procurant mantenir una distància 
mínima entre si de 0,7 m. Les posicions del punt d’avaluació han d’estar com a mínim a 0,5 
m de les parets o d’altres superfícies, entre 1,2 m i 1,5 m d’altura i aproximadament a 0,7 
m de les finestres. Quan aquestes posicions no siguin possibles, els mesuraments s’han de 
realitzar en el centre del recinte. 

e) En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m3), com a mínim un 
dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de les 
parets adjacents i a l’alçada d’on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m. 

f) En el moment dels mesuraments, només l’operador/a, o com a màxim una altra persona, 
poden ésser presents a la dependència on hi ha la immissió del soroll. 

g) Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al sostre, cal 
sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats. 

h) Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena de 
mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació no superior 
a 0,5 dB(A) respecte al valor de referència inicial. 

 
4. Càlcul del nivell d’avaluació LAr 

1. El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el període d’avaluació o 
un nivell de soroll representatiu de les diferents fases, mitjançant l’expressió següent: 

( )10/residLAeq,10/LAeq 101010log −  
 
On:  

i representa cadascuna de les fases de soroll 

Ti és la durada de la fase de soroll i, expressada en minuts. La suma de Ti ha de ser T 

T = 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari 
nocturn 

LAr,i  és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de l’expressió: 
LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + K t,i + K i,i 
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On: 

LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant una fase de 
durada Ti 

Kf,i , Kt,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i; aquestes correccions no s’apliquen a la fase 
de soroll residual.  

Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que s’avalua es 
percep de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els components de baixes freqüències 
i/o tonals i/o impulsius. El temps en què no funciona la font s’ha de considerar una fase de 
soroll caracteritzada pel nivell de soroll residual, sense la contribució de la font que s'ha 
d'avaluar. 

2. Correccions de nivell 

2.1 Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf), tonals (Kt) i impulsius (Ki)  

Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de baixa freqüència, o de 
tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol combinació entre components que provinguin de 
la font que cal avaluar, s’ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll i introduir-hi les 
correccions adequades. 

El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf+ Kt+Ki no ha de ser mai superior a 9 dB. 
 
2.2 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa freqüència 

Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa freqüència, es pren 
com a procediment de referència el següent: 
a) S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font que s’ha d’avaluar 

amb les ponderacions freqüencials A i C, a partir de les bandes de terç d’octava de 20 a 
160 Hz. 

b) Es calcula la diferència entre els valors obtinguts: 
Lf = LCeq,Ti (20-160 Hz) – LAeq,Ti (20-160 Hz) 

LCeq,Ti (20-160 Hz)  i LAeq,Ti (20-160 Hz)  són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments 
considerats vàlids. 

Si la diferència LCeq (20-160 Hz)  – LAeq (20-160 Hz) és menor de 20 dB, es considera que no hi ha 
components de baixa freqüència significatius. Altrament, s’ha d’avaluar la importància de la 
baixa freqüència amb detall, a fi de conèixer-hi la contribució, d’acord amb els apartats 
següents. 

i. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible 
A cada una de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz, cal sostreure el 
llindar auditiu humà referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf) al nivell mesurat sense 
ponderar. 

 
Banda 

freqüencial 
Hz 

Nivell mínim audible Tf 
dB 

Banda freqüencial 
Hz 

Nivell mínim audible 
Tf 
dB 

20  78,5 63  37,5 
25  68,7 80  31,5 

31,5 59,5 100  26,5 
40  51,1 125  22,1 
50  44,0 160  17,9 

ii.  Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència LB 
LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència obtinguda a 
l’apartat anterior és superior a zero. 
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c) Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i el valor del 
paràmetre de correcció Kf en aplicar la taula següent: 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.  Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components tonals emergents 

Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals emergents, es 
pren com a procediment de referència el següent: 

a) Es duu a terme l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 10.000 Hz. 
b) Es calcula la diferència: 

     Lt = Lf – Ls 
On: 
Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent 
Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per sobre i per 
sota de f 
Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica de tres mesuraments considerats vàlids. 

c) Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del paràmetre de 
correcció Kt aplicant la taula següent: 

 
 

Banda de freqüència d’1/3 d’octava Lt en dB Component tonal Kt en dB 
Si Lt < 8 Nul·la: 0 
Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3 De 20 a 125 Hz 
Si Lt > 15 Forta: 6 
Si Lt < 5 Nul·la: 0 
Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3 De 160 a 400 Hz 
Si Lt > 8 Forta: 6 
Si Lt < 3 Nul·la: 0 
Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3 De 500 a 10.000 Hz 
Si Lt > 5 Forta: 6 

 
d) En el supòsit de la presència de més d’un component tonal emergent, s’adopta com a valor 

del paràmetre Kt el més gran dels que s’han obtingut. 
 
e) La correcció Kt s’aplica si el component tonal emergent és audible segons el llindar auditiu 

humà, a camp lliure, referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf). 
 

Banda 
freqüencial 

Hz 

Nivell mínim audible Tf 
dB 

Banda freqüencial 
Hz 

Nivell mínim audible Tf 
dB 

20  78,5 500 4,4 
25  68,7 630 3,0 

31,5 59,5 800 2,2 
40  51,1 1.000 2,4 
50  44,0 1.250 3,5 
63  37,5 1.600 1,7 
80  31,5 2.000 -1,3 

100  26,5 2.500 -4,2 

LB en dB Kf en dB

LB < 25 dB Nul·la: 0 
25 dB ≤ LB ≤ 35 dB Neta: 3 
LB > 35 dB Forta: 6 
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125  22,1 3.150 -6,0 
160  17,9 4.000 -5,4 
200 14,4 5.000 -1,5 
250 11,4 6.300 6,0 
315 8,6 8.000 12,6 
400 6,2 10.000 13,9 

 
2.4 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components impulsius  
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es pren com a 
procediment de referència el següent: 
a) En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll impulsiu, es 

mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, 
LAeq,Ti, i amb la constant temporal d’impuls I, LAleq,Ti. 

b) Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:  
     Li = LAleq,Ti – LAeq,Ti 

LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats 
vàlids. 

c) Es determina la presència o l’absència de component impulsiu i el valor del paràmetre de 
correcció Ki en aplicar la taula següent: 

 
Li en dB Component impulsiu Ki en dB 
Si Li < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Li ≤ 6 Neta: 3 
Si Li > 6 Forta: 6 

2.5  Correcció per nivell de soroll residual 
a) S’entén per soroll residual d’un entorn determinat el nivell sonor d’immissió sense la 

contribució de la font o les fonts que cal avaluar. 
b) Es pot determinar la contribució d’una o diverses fonts en un entorn determinat corregint el 

nivell de soroll residual.  
c) Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent-hi la font o les fonts que cal avaluar, és 

superior a 10 dB(A) respecte al nivell de soroll residual, no s’hi ha de fer cap correcció. 
       Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal sostreure el nivell de soroll residual segons    

l’expressió : 

10log(10LAeq /10−10LAeq,resid /10 )  

On: 

LAeq és el nivell d’immissió mesurat 

LAeq,resid és el nivell del soroll residual. 
 

Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta correcció. S’ha de repetir el 
mesurament en un moment que sigui possible incrementar-la o determinar mitjançant altres 
mètodes la contribució de la font o fonts a l’entorn que s’ha d’avaluar. 

 

3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre 
la part sencera com a valor resultant. 

 
 
ANNEX 6. VALORS LÍMIT D’EMISSIÓ DE SOROLL DELS VEHICLES DE MOTOR I DELS CICLOMOTORS. 
 

1. Àmbit d’aplicació  

Aquest annex s'aplica a l’emissió sonora dels vehicles de motor i els ciclomotors en circulació i 
s’avalua en cadascun mitjançant la prova a vehicle aturat.   
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2. Valors límit d’emissió  
El valor límit d’emissió sonora d’un vehicle de motor en circulació s’obté sumant 4 dB(A) al nivell 
d’emissió sonora que figura a la fitxa d’homologació d'aquest, corresponent a l‘assaig a vehicle 
aturat. 

Si la fitxa de característiques d’un vehicle corresponent, atesa l'antiguitat o per altres raons, no 
indica el nivell d’emissió sonora per a l’assaig a vehicle aturat, l’administració competent en 
l’homologació i la inspecció tècnica de vehicles l’ha de facilitar d’acord amb les seves bases de 
dades o l’ha de determinar, desprès d'haver comprovat que el vehicle és en perfecte estat de 
manteniment, d’acord amb el mètode de mesurament establert en el procediment d’homologació 
aplicable al vehicle, segons la reglamentació vigent.  

Tant el nivell d’emissió sonora obtingut com el règim del motor en el moment de la prova s’han 
d'anotar dins de la casella d’informacions de la targeta d’Inspecció Tècnica de Vehicles perquè es 
puguin prendre com a valor de referència per determinar el valor límit d’emissió definit al punt 2. 
El nivell d’emissió sonora  corresponent a l‘assaig a vehicle aturat d’un ciclomotor, si no figura a la 
fitxa d’homologació, és de 87 dB(A). 
 
3. Acompliment 
 
Es considera que es respecten els valors límit d’emissió si el valor determinat no supera els valors 
establerts en aquest annex. 
 
4. Determinació del nivell d’emissió  
 
El nivell d’emissió es determina mitjançant mesurament segons el mètode de vehicle aturat 
establert per les directives 96/20/CEE per als vehicles de quatre o més rodes i 97/24/CEE, per als 
vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers i pesants, o les que les 
substitueixin. 
1. Condicions de mesurament 

Abans de portar a terme els mesuraments, s’ha de comprovar que el motor del vehicle és a la 
temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvi és en punt mort.  

Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, s'ha d’excloure qualsevol 
intervenció sobre aquests dispositius en mesurar el nivell sonor.  

S’accelera progressivament el motor fins assolir el règim de referència, en revolucions per minut, 
rpm, que figura a la fitxa d’homologació del vehicle o a la targeta d’inspecció tècnica de vehicles. Un 
cop assolit aquest punt s’ha de deixar, de sobte, l'accelerador a la posició de ralentí.  

El nivell sonor s’ha de mesurar durant un període de funcionament en què el motor es mantindrà 
breument a un règim de gir estabilitzat, i durant tot el període de desacceleració. 
 
2. Condicions mínimes de l’àrea on es realitza el mesurament  
Els mesuraments s’han de fer en una zona que no estigui subjecta a pertorbacions acústiques 
importants. Són especialment adequades les superfícies planes que estiguin recobertes de formigó, 
asfalt o qualsevol altre revestiment dur i que tinguin un alt grau de reflexió. 

La zona ha de tenir la forma d’un rectangle de, com a mínim, tres metres al voltant del vehicle i no hi 
ha d’haver cap obstacle important. 

El nivell de soroll residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell sonor del vehicle que 
s’avalua. 

3. Mesuraments 

L’instrument de mesurament s’ha de situar d’acord amb les figures que es mostren i respectant els 
condicionants següents: 

 
Distància al dispositiu d’escapament: 0,5 m 
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Alçada mínima des del terra > 0,2 m per damunt de la superfície del terra 
Orientació de la membrana del micròfon: 45º en relació amb el pla vertical en què s'inscriu la 

direcció de sortida dels gasos d’escapament 
 
Figura 1. Posició de l’instrument de mesurament en ciclomotors, motocicletes i quadricicles. 

 

 
Figura 2. Posició de l’instrument de mesurament en vehicles automòbils 
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El valor del nivell LAFmax s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part 
sencera com a valor resultant.  

S’han de realitzar, com a mínim, tres mesuraments, i es consideren vàlids si la diferència entre els 
valors extrems és menor o igual a 3 dB(A).  

Per a ciclomotors de dues rodes, el nivell d’emissió és la mitjana aritmètica dels 3 valors que 
acompleixin aquesta condició. 

Per als altres vehicles, el nivell d’emissió sonora és el valor més alt dels tres mesuraments. 
 
 
ANNEX 7. IMMISSIÓ DE LES VIBRACIONS ALS INTERIORS DELS EDIFICIS 
 

1. Àmbit d’aplicació 

Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les edificacions 
destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals. 
 

2. Valors límit d’immissió 
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Ús de l’edifici Valors límit d’immissió 
Law 

Habitatge o ús residencial 75 
Hospitalari 72 
Educatiu o cultural 72 

 

3. Acompliment 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en aquest annex si 
els nivells d’avaluació acompleixen el següent:  

a) Vibracions estacionàries 

Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula d’aquest annex.  

b) Vibracions transitòries 

Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a un nombre 
d’esdeveniments determinat d'acord amb el procediment següent: 

- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn, comprès entre 
les 07:00-23:00 hores, i període nocturn, comprès entre les 23:00-07:00 hores. 

- En el període nocturn no es permet cap excés. 

- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB. 

- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. Amb aquest efecte, cada 
esdeveniment l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat com a 1 
i, si els supera, com a 3.  

 
4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb allò que estableix el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, o altra normativa aplicable. 
 
 
ANNEX 8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
1. Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica a l’aïllament acústic contra el soroll aeri i d’impacte de les activitats regulades 
a l’article 107 d'aquesta ordenança. 

 

2. Valors d’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr 

1. L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la 
taula següent: 

Grup D2m,nT,Atr 

Grup I 45 dB(A) 

Grup II 35 dB(A) 
 
 

2. La determinació d’aquest aïllament s’ha de realitzar d'acord amb el que estableix el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, que aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
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3. Si s’ha de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic a les 
façanes contra el soroll aeri, s’han de realitzar “in situ” d’acord amb la metodologia establerta a la 
norma UNE-EN ISO 140-5 o en qualsevol altra que la substitueixi. 

 

3. Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 

1. Els valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A, i Dn (125 Hz) entre un recinte d’activitat i un recinte 
d’ús protegit (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), en funció del tipus d’activitat són:  

 

Classe d’activitat Nivell màxim d’emissió (dBA) DnT,A W (dBA)*# Dn (125 Hz) dB* 
Grup I 100 76 60 
Grup II 94 70 55 
Grup III 89 65 - 
Grup IV 84 60 - 

 

(*) S’hi indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el que cal 
garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d’immissió permès 
en ambient interior.  
(#) En cas que les esmentades activitats només funcionin íntegrament dintre de l’horari diürn i/o 
vespre, el valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A, entre un recinte d’activitat i un recinte d’ús 
protegit es veurà decrementat de 5 unitats respecte als valors de la taula anterior. No cal la 
justificació de l’aïllament o la diferència de nivells a la banda central de 125 Hz Dn (125) 

 
2. Les activitats incloses en el grup III i IV d'aquesta ordenança hauran de presentar el corresponent 
estudi d’impacte acústic i preveure les mesures correctores necessàries per tal d'acomplir els valors 
límit establerts per l’annex quatre d'aquesta ordenança.  
 

3. Si s’ha de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic al soroll 
aeri entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb el document bàsic DB-HR Protecció contra el 
soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o 
qualsevol altra que la substitueixi, i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol altra 
que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz, excepte per a les activitats 
de pública concurrència del grup 1. 
 
4. Per a les activitats de pública concurrència del grup 1, es permet l’ús de l’equip de reproducció 
sonora de l’activitat mateixa per realitzar les mesures d’aïllament en el rang de freqüències de 100 
Hz a 5 kHz,  
 
5 En cas que l’activitat estigui situada en un polígon industrial o sigui una edificació aïllada, s’ha 
d’establir els nivells segons la zonificació establerta en el mapa de capacitat, i s'ha de acomplir els 
límits establerts en els annexos 1,2,3,4 d’aquesta ordenança. 
 

4. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals 

1. El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w , entre un 
recinte d’activitat i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), ha de 
ser de 40 dB.  

2. Si s’ha de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic al soroll 
d’impacte entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb la metodologia següent:  
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a) S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes normalitzada d'acord amb 
allò que estableix l’annex A de la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la 
substitueixi. 

b) La màquina d’impactes s’ha de situar en el local emissor d'acord amb les condicions 
establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la substitueixi, en  
dues posicions diferents com a mínim. 

c) El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’ha de calcular segons 
el que estableix la norma UNE EN ISO 717-2:1997 o qualsevol altra que la substitueixi. 

 

5. Mesuraments in situ 

1. Els tècnics projectistes o instal·ladors responsables de la instal·lació d’insonorització hauran de 
presentar certificat amb mesuraments in situ des del recinte més sensible que acrediti el 
acompliment de l’aïllament acústic projectat i regulat en aquest ordenança. 

2. Els mesuraments in situ per comprovar les exigències de l’aïllament acústic els han de realitzar 
tècnics municipals designats amb aquesta finalitat o una entitat de prevenció de la contaminació 
acústica. 

3. En els mesuraments in situ s’admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte als valors d’aïllament 
acústic establerts a les taules d’aquest annex. 

 
ANNEX 9. REGULACIÓ DEL FUNCIONAMENT, NIVELLS MÀXIMS I METODOLOGIA DE MESURAMENT 
PER ALS AVISADORS ACÚSTICS 
 

1. En el cas de les sirenes 

Tots els vehicles d’urgències han d’estar dotats d’un sistema de control d’ús; les característiques 
tècniques i de funcionament que han de tenir s’exposen a continuació. Els vehicles destinats a 
serveis d’urgències i emergències han de tenir un dispositiu que reguli la intensitat sonora dels seus 
avisadors acústics de la manera següent:  

- En període diürn (8 h -21 h), el nivell màxim permès és de 95 dB(A).  

- En període nocturn (21 h – 8 h), sempre que es pugui, s’ha d’utilitzar els avisadors lluminosos. En  
cas que no fos suficient, és permès l’ús dels avisadors acústics a un nivell màxim de 70 dB(A); i, 
només en casos que sigui estrictament necessari, es permet variar el nivell de pressió sonora fins a 
90 dB(A).  

S’entén per nivell màxim permès el de pressió sonora (LAeq,60s) mesurat a 7,5 metres del vehicle i en 
la direcció de màxima emissió.  

1. Els sistemes múltiples d’avís que porten incorporats dispositius lluminosos han de permetre la 
utilització individual o conjunta.  

2. La utilització de les sirenes només està autoritzada si el vehicle que en porta realitza un servei 
d’urgència; resta totalment prohibida la utilització durant els recorreguts de tornada a la base o en 
desplaçaments rutinaris.  

3. Els conductors de vehicles d’urgència han d’utilitzar els dispositius acústics únicament en els 
casos més necessaris i si la senyalització lluminosa no és suficient.  

4. Si un vehicle d’emergència està aturat per problemes de trànsit, el conductor ha d'aturar la sirena 
i deixar engegats els avisos lluminosos.  

5. Si continua aturat durant un període llarg de temps es pot posar en funcionament la sirena en 
períodes de no més de 10 segons, separats un mínim de 2 minuts.  
 

2. En el cas d’alarmes  

1. S’autoritzen proves d’assaig d’aparells d’alarma i emergència:  
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a) Excepcionalment, després de la immediata instal·lació del sistema, per comprovar-ne el   
funcionament i entre les 9 i les 18 hores de la jornada laboral.  

b) Rutinàries. Són les comprovacions periòdiques del sistema; únicament 1 cop al mes i durant 
un màxim de 3 minuts, dins l’horari establert a la lletra a) i amb el coneixement previ de la 
Policia local.  

2. Per al cas d’alarmes que emeten a l’ambient exterior o ambients interiors comuns o d’ús públic 
compartit, s’estableix que:  

a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot sobrepassar els 
60 segons, en cap cas.  

b) S’autoritza l’ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3 cops, separats 
entre ells un període mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons, si abans no es produeix 
la desconnexió.  

c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot cas, s’autoritza la 
utilització de senyals lluminosos.  

3. El nivell màxim autoritzat d’emissió sonora per a alarmes que radien a ambients exteriors és de 
85 dB(A), mesurat a 3 metres i en l’eix de màxima radiació.  

4. El nivell d’emissió sonora màxim en el cas que emetin en ambients interiors comuns o d’ús 
compartit, és de 70 dB(A) a 3 m i en l’eix de la màxima radiació.  
 
 
ANNEX 10. REQUERIMENTS TÈCNICS DELS LIMITADORS - ENREGISTRADORS 

 

Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció/amplificació sonora i/o audiovisual. A 
més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l’interior de l’establiment.  

Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades d’aïllament brut 
entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre programar com a mínim l’aïllament 
acústic entre 31,5Hz – 8000Hz en octaves o terços d’octava.  

 

1. Requeriments tècnics del limitador-enregistrador  

El limitador-enregistrador ha de complir els requeriments següents:  

− Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a l’habitatge més 
exposat o a l’exterior per als diferents períodes horaris.  

− Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà 
degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar-hi possibles manipulacions i se n’ha de 
poder verificar el funcionament correcte amb un sistema de calibració.  

− Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora 
d’inici i hora d’acabament) i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap 
d’Any, Sant Joan, etc.).  

− Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals 
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).  

− Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora que es van realitzar les 
últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].  

− Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora 
continu equivalent a ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes 
amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha de permetre 
emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes.  

− Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de 
l’equip musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien 
emmagatzemades en una memòria interna de l’equip.  
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− Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s limitat/s.  

− Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.  

− Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l’equip 
limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.  

− Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels serveis 
tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’Ajuntament.  

− Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real. Aquest 
sistema ha d’ésser compatible amb la Plataforma digital amb la qual treballi l’Ajuntament de 
Tortosa 

 

ANNEX 11. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EN FUNCIÓ DEL NIVELL D’IMMISSIÓ ACÚSTICA DINS EL 

SEU RECINTE 

 

Grup I entre 95 - 100 dB(A) 

− Discoteca. 
− Sales de ball. 
− Sales de festa amb espectacle. 
− Karaokes. 
− Restaurants musicals amb música produïda en directe. 
− Locals per a assajos musicals o similars. 
− Estudis d’enregistrament de so. 
− Teatres. 
− Cinemes. 
− Auditoris. 
− Sales de concert 
− Taller de reparació de vehicles amb xapa.  
− Serralleries.  
− Manyeries.  
− Tallers d’alumini.  
− Planxisteria.  
− Centres docents de música, teatre, dansa i similars.  
− Altres activitats incloses en aquest grup per decret d’Alcaldia. 
 

Grup II entre 90 – 94 dB(A) 

− Bars musicals. 
− Cafès teatre i cafès concert 
− Restaurants musicals sense música produïda en directe. 
− Jocs i apostes, recreatius i esportius. 
− Tallers de reparació de motos i cotxes.  
− Tallers mecànics.  
− Fusteries, ebenisteries i similars.  
− Túnels de rentat de vehicles.  
− Obradors industrials.  
− Altres activitats incloses en aquest grup per decret d’Alcaldia. 
 

Grup III entre 85 – 89 dB (A) 

− Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s 
superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font. 
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− Gimnasos. 
− Botigues de pa i pastisseria amb obrador.  
− Impremtes, copisteries i similars.  
− Tallers de confecció i similars.  
− Bugaderies, tintoreries.  
− Tallers d’enquadernació.  
− Botigues d’exposició i venda d’animals.  
− Botigues d’animals de companyia. Activitats d’alberg i/o reproducció i nuclis zoològics.  
− Garatges i aparcaments.  
− Establiments alimentaris en règim d’autoservei.  

− Atraccions recreatives.  
− Carnisseries amb obrador. 
− Centres de culte. 
− Altres activitats incloses en aquest grup per decret d’Alcaldia. 
 

Grup IV inferior o igual a 84 dB(A) 

− Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció de so 
− Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s inferior 

o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. 
− Altres activitats incloses en aquest grup per decret d’Alcaldia 
 

Les activitats no recreatives ubicades en polígons industrials no hauran de presentar certificat 
d’aïllament acústic mitjançant mesuraments in situ, tret que de manera motivada ho exigeixin els 
servis tècnics municipals.  
 
 
 
ANNEX 12. CONTINGUT MÍNIM DELS INFORMES DE MESURAMENT I CERTIFICAT ACÚSTIC 
D’AÏLLAMENT 
 
 
Els informes tècnics que deriven d’un mesurament sonomètric o de vibracions han de contenir, com 
a mínim: 
 
-  Antecedents (peticionari, dates de l’informe i dels mesuraments, identificació). 
- Objecte dels mesuraments. 
- Procediment de mesurament. Breu descripció, referències normatives. 
- Descripció de la sensibilitat acústica de la zona d’acord amb el mapa de capacitat acústica. 

Entorn dels mesuraments (característiques urbanístiques i zonificació, descripció de l’entorn, 
receptors i/o nuclis habitats més exposats). 

- Fonts de soroll: localització i descripció general, característiques de les fonts de soroll, 
característiques del soroll (presència de fases, components tonals, impulsius, baixa freqüència). 
En la mesura que sigui possible, s’hi ha de donar informació sobre la font de soroll amb 
fotografies. 

- Descripció dels punts de mesurament escollits i ubicació gràfica (en croquis, plànol, etc.). 
- Equips de mesurament (marca, model i número de sèrie) i estat de calibració (sonòmetre, 

calibrador, etc.). Resultats de la verificació inicial i final. 
- Descripció del mesurament i resultats. Identificació del punt, dia i hora, tècnic responsable, 

unitats i paràmetre, temps d’integració, intervals de mesurament, característiques, resultats 
obtinguts, etc., indicant per a cada una les possibles incidències  que puguin afectar el resultat i 
la percepció qualitativa del tècnic. 

- Condicions meteorològiques existents, en cas de mesuraments en ambient exterior. 
- Determinació dels nivells d’immissió. 
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- Avaluació i acompliment (càlculs i anàlisis, avaluació de l'acompliment de la normativa que sigui 
d’aplicació, etc.). 

- Conclusions amb taules resumides. 
- Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments. 
- Annexos, si s’escau, on pot haver-hi plànols, fotografies, gràfics, etc. 
 
El Certificat acústic d’aïllament a soroll aeri és un informe que demostra que les solucions 
adoptades per prevenir els sorolls compten amb un aïllament acústic determinat mitjançant 
mesuraments in situ en el mateix edifici. 
 
La presentació dels resultats obtinguts d'un mesurament in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri 
entre recintes, tant per bandes de terç d'octava com d'octava, s'ha de fer d'acord amb l'annex “Model 
de l'expressió dels resultats de les normes UNE-EN ISO 140-4/5 en funció del tipus d'assaig”. El 
resultat de l'avaluació de l'aïllament acústic ha d'incloure els termes d'adaptació espectral d'acord 
amb la Norma ISO 717-1. 
 
El Certificat acústic d’aïllament a soroll d’impacte és un informe que demostra que les solucions 
adoptades per prevenir els soroll i vibracions compten amb un aïllament acústic determinat 
mitjançant mesuraments in situ en el mateix edifici. 
 
La presentació dels resultats obtinguts d'un mesurament in situ de l'aïllament acústic de sòls al 
soroll d'impactes, tant per bandes de terç d'octava com d'octava, s'ha de fer d'acord amb l'annex 
“Model de l'expressió dels resultats de les UNE-EN ISO 140-7 en funció del tipus d'assaig”. El resultat 
de l'avaluació de l'aïllament acústic, ha d'incloure els termes d'adaptació espectral d'acord amb la 
ISO 717-2. 
 
 
ANNEX 13. REQUISITS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS ENGINYERS PER TAL DE PODER REALITZAR 
MESURAMENTS ACÚSTICS I D’AÏLLAMENT 
 
 
1. Personal 
Amb la finalitat de garantir que el personal tècnic que realitza les actuacions de mesurament disposi 
d’una competència tècnica adequada es requereix l’aportació de la documentació que justifiqui la 
seva formació acadèmica i experiència laboral. 
S’entén que el personal disposa d’aquesta competència tècnica adequada quan acredita que:  

a)   Té titulació acadèmica d’enginyer o enginyer tècnic;  
b) Té la formació teòrico-pràctica i l’experiència laboral mínima (3 actuacions) relacionada amb 

el control de la prevenció de la contaminació acústica. 
 
2. Mitjans i equips 
Ha de disposar dels mitjans i equips adequats, suficients i idonis, que li permetin dur a terme totes 
les activitats per a les quals està acreditat. 
 
3. Responsabilitat 
És imprescindible disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional per 
cobrir les que puguin derivar de la seva activitat. 
 
 

TÍTOL CINQUÈ: CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

Article 139. Prevenció de la contaminació lluminosa 
 
1. L’Ajuntament ha de vetllar perquè l’enllumenat artificial en el terme municipal obstaculitzi al 

menys possible la visió del cel nocturn, i perquè no causi molèsties als veïns, dintre d’una política 
d’estalvi energètic que no comprometi la seguretat. 
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2. Els plecs de clàusules administratives d’obres i de subministraments, han d’incloure els requisits 
que ha d'acomplir necessàriament l’enllumenat exterior per ajustar-se als criteris de prevenció i 
correcció de la contaminació lluminosa establerts per la legislació vigent. 

Article 140. Atribucions de l’Ajuntament en matèria de protecció contra la contaminació lluminosa 
 
1. L’Ajuntament pot establir una zonificació en el terme municipal per determinar la sensibilitat del 

territori a la contaminació lluminosa, la qual pot ésser modificada. Aquesta zonificació ha de ser 
compatible amb el nivell de protecció exigit per la legislació vigent. 

2. L’Ajuntament pot establir valors propis de flux d’hemisferi superior instal·lat, tenint en compte a les 
característiques i especificitats del municipi. Aquests valors han de ser compatibles amb el nivell 
de protecció exigit per la legislació vigent. 

3. L’Ajuntament atorga les llicències municipals corresponents per als projectes d’il·luminació 
exterior, i hi porta a terme les corresponents inspeccions i controls, d’acord amb la legislació 
vigent.  

4. L’Ajuntament autoritza els supòsits en què es permeti la il·luminació en horari de nit.  

5. Amb la presentació prèvia de la memòria justificativa, l’Ajuntament autoritza aquells supòsits en 
els quals la il·luminació ornamental en períodes de funcionament siguin superiors a una setmana. 

6. L’Ajuntament formularà un pla municipal d'adequació a la legislació vigent de la il·luminació 
exterior existent, el qual concretarà el programa d'actuacions per a l'adaptació de l'enllumenat 
públic i les accions per promoure l'adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada. 
Aquest pla contindrà l'anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció a la contaminació 
lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari d'execució de l'adaptació, en 
funció de la incidència de la contaminació lluminosa al medi ambient. 

7. L’Alcalde és l’òrgan competent per a la resolució dels expedients sancionadors incoats per 
infraccions a les normes reguladores de la Llei 6/2001 i d'aquesta ordenança si es tracta 
d’infraccions tipificades com a lleus i greus. 

Article 141. Enllumenat públic 
 
1.  L’Ajuntament ha de reduir la intensitat de l’enllumenat públic d’acord amb la legislació vigent. 

2.  La reducció de la il·luminació, que mai haurà de comprometre la seguretat, especialment en 
relació amb el trànsit, s'ha de fer a través de la reducció de la intensitat de llum dels focus 
encesos. 

Article 142. Establiments comercials 
 
Els rètols dels establiments comercials poden tenir un flux de llum màxim de 3000 lúmens per metre 
lineal. Resta prohibit l’ús de canons de llum orientats al cel. 

Article 143. Infraccions en relació amb la contaminació lluminosa 
 
1. Són infraccions greus les accions o les omissions següents: 

a) Vulnerar per més de dues hores el règim horari d'ús de l'enllumenat. 
b) Excedir més del 20% el flux d'hemisferi superior instal·lat autoritzat. 
c) Instal·lar aparells d'enllumenament que no acompleixin els requisits establerts en la 

legislació vigent. 
d) Dur a terme una modificació de l'enllumenat exterior que n'alteri la intensitat, l'espectre o el 

flux d'hemisferi superior instal·lat de manera que deixin d'acomplir les prescripcions 
establertes per la legislació vigent. 

e) Dins una zona E1 o en un punt de referència, cometre una infracció tipificada com a lleu. 
f) Obstruir l'activitat de control o d'inspecció de l'Administració. 
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g) Cometre dues infraccions lleus. 
 

2. Són infraccions lleus: 
a) Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el règim horari d'ús de l'enllumenat. 
b) Excedir fins al 20% el flux d'hemisferi superior instal·lat autoritzat. 
c) Instal·lar llums o fonts de llum que contravinguin el que disposa la legislació vigent. 
d) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra determinació de la legislació vigent en 

matèria de contaminació lluminosa, llevat que s'incorri en una infracció greu o molt greu. 
 

3.  Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 
a) Cometre una infracció tipificada com a greu, si causa un perjudici important al medi. 
b) Dins una zona E1 o en un punt de referència, cometre una infracció tipificada com a greu. 
c) Cometre dues infraccions greus. 

Article 144. Sancions 
 

Les sancions per infraccions tipificades en aquesta ordenança s’imposaran d'acord amb allò que 
estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn o altra normativa aplicable. 
 
 

TÍTOL SISÈ: PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 
 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Article 145. Finalitat 

 
Aquest títol sisè estableix la normativa municipal de protecció i regulació específica dels animals de 
companyia. 

Article 146. Definició 
 
1. Són animals de companyia els animals domèstics que es crien i reprodueixen amb la finalitat de 

viure amb els éssers humans amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat lucrativa. 
Tindran sempre aquesta consideració totes les varietats o subespècies de gats i gossos i les 
fures. 

2. Resten exclosos de la regulació d’aquest reglament els animals destinats al treball o a 
proporcionar carn, pell o algun producte útil per a l’home, és a dir, tots els animals de renda, els 
quals regulen altres disposicions. També se n’exclou els animals d’experimentació. 

3. La tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia, animals exòtics i/o salvatges 
en domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament, sens 
perjudici de les autoritzacions que siguin exigibles per altres administracions, sempre que 
acompleixin les condicions següents: 

a) Animals de fauna no autòctona: 
Els propietaris d’animals d’espècies permeses pels tractats internacionals, ratificats per 
l’Estat espanyol, hauran de tenir, de cada animal: 

- Certificat sanitari d’origen. 
- Llicència d’importació. 
- Llicència d’exportació. 
- Autorització sanitària d’entrada a Espanya. 
- Certificat de reconeixement sanitari de duana, o la certificació de la quarantena. 
- Certificat d’origen, si són animals criats en captivitat. 
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No es permet la possessió d’animals salvatges de manifesta agressivitat, així com dels 
animals susceptibles de poder provocar enverinament per mossegada o picada. 

b) Animals de fauna autòctona: 
La tinença d'animals de fauna autòctona es regula d'acord amb la normativa vigent. 

4. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels 
quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a 
altres animals, a les coses, a les vies i als espais públics o al medi natural ha de mantenir-los en 
captivitat de manera que garanteixi les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot 
exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics, si poden causar danys a les persones i 
ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

 
5. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del departament competent en 

matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i ser posseïdores d'exemplars 
pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en condició de dipositàries. 
Aquests animals poden ser tant confiscats com recuperats pel departament competent en 
matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora pugui reclamar 
cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden de ser objecte de 
transacció. 

Article 147. Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança comprèn tot el terme municipal de Tortosa i afecta totes les 
persones i/o entitats o persones jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’animals de 
companyia. 

Article 148. Allotjament 
 
1  Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, 

especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d’un pes superior 
als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferior a 2 m2, excepte els que romanguin en els 
centres municipals o supramunicipals d'acollida d'animals abandonats i/o perduts. 

2  Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en 
condicions climàtiques extremes. 

3  La retirada d’excrements i d’orina s’ha de fer de forma quotidiana, i s’ha de mantenir els 
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment. 

4  Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en 
un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els animals de 
companyia en edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments. De la 
mateixa manera, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la 
intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable, d’un material que aïlli de forma suficient i que,  
alhora, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir 
permanentment en bon estat de conservació i de neteja. En tot moment, s’ha de prendre les 
mesures que calgui per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu durant els 
mesos d’estiu. 

5  Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons. 

Article 149. Prohibicions 
 
1. De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit: 

a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els 
provoqui sofriments o danys injustificats. 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció 
veterinària. 
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c) Abandonar-los. 
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar 

i de seguretat de l'animal. 
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de 

les intervencions fetes amb assistència veterinària, en cas de necessitat terapèutica, per a 
garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius 
científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de 
l’autorització de l’autoritat competent. 

f) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir. 
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de 

naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals. 
h) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració. 
i) Exercir-ne la venda ambulant com un reclam. 
j) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense 

l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
k) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i d'establiments 

de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan 
es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el 
benestar de l'animal. 

l) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 
condicions higienicosanitàries.  

m) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment 
que els és necessari.  

n) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament. Matar-los 
per joc o perversitat o torturar-los. 

o) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes els poden causar 
sofriments o poden ser objecte de burles o tractament antinatural, o bé pot ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen. 
Restaran excloses d’aquesta prohibició aquelles festes i activitats amb animals 
expressament permeses en la normativa vigent, sota els condicionants que aquesta mateixa 
normativa determini. 

p) Alimentar els animals a la via pública i especialment aquells que no tenen propietari 
conegut, excepte els casos de colònies controlades de gats en espais públics, degudament 
autoritzades per l’òrgan competent de l’Ajuntament, que seran agrupacions controlades 
d’animals, degudament esterilitzats. 

q) L’entrada de gossos en tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 
transport o manipulació d’aliments. 

r) La circulació o permanència de gossos o altres animals a les instal.lacions esportives 
públiques. 

s) Deixar les deposicions fecals dels gossos a qualsevol espai públic. Les persones 
conductores o, de manera solidària, els propietaris dels animals són responsables de la 
recollida d’aquestes deposicions.  
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 
podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos perquè retiri les deposicions 
de l’animal. 

t) Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara pensions, restaurants, 
cafeteries i similars, segons llur criteri, poden prohibir l’entrada i la permanència de gossos 
en llurs establiments. Encara que comptin amb la seva autorització, s’exigirà que tinguin el 
morrió posat i que vagin subjectats per corretja o cadena. 

u) Banyar els animals de companyia en fonts, basses o altres llocs on s’estanqui aigua que es 
pugui trobar en places o jardins públics.  

2.  Pel que fa als gossos pigall, els seran d’aplicació els preceptes de la normativa vigent sectorial. 

Article 150. Obligacions 
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1. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de 
les seves cries. 

2. Si el local no està tancat de manera adient, de tal manera que no s’impedeixi el pas a persones 
alienes, s’haurà de col·locar en lloc visible un rètol per advertir del perill de la presència d’un gos 
vigilant al recinte. 

3. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que causi a les persones, a les coses, a les 
vies, espais públics, a altres animals i al medi natural en general, d’acord amb allò que estableix 
la legislació vigent. 

4. Els propietaris o posseïdors de gossos han d’adoptar mesures perquè aquests no embrutin les 
voravies, zones de vianants, parcs infantils i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de 
vianants. Els posseïdors de gossos són responsables de recollir els excrements convenientment, 
mitjançant bosses de plàstic, paper o recollidor especialment indicat per a aquesta finalitat. 

5. Es considera abandonat l'animal de companyia que no vagi acompanyat de cap persona ni dugui 
cap identificació de l'origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit 
l’Ajuntament o l’ens amb qui delegui es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que sigui cedit, 
acollit temporalment o adoptat. També té la consideració d’abandonat l'animal de companyia que 
sigui recollit, dipositat al centre d’acolliment i que no sigui recuperat per la persona propietària o 
posseïdora, tot i ser avisada, un cop transcorreguts els terminis legalment establerts per a 
recuperar-lo. Els animals que formen part d’una colònia controlada de gats degudament 
autoritzada per l’òrgan competent de l’Ajuntament han de ser gestionats d’acord amb el 
funcionament d’aquestes colònies basat en l’agrupació dels animals, degudament esterilitzats, 
en espais públics. Aquests animals han de ser identificats, per tal de diferenciar-los dels animals 
abandonats, mitjançant un sistema de marcatge per poder reconèixer-los com a membres de la 
colònia. Per tal de realitzar aquest marcatge, caldrà disposar de l’autorització del departament 
competent en matèria de medi ambient, per motius de maneig.  

6. Els procediments de recuperació dels animals abandonats recollits i dipositats al centre 
acolliment, per part dels propietaris o posseïdors, han de ser els adequats a la normativa vigent, 
tant pel que fa als tràmits com als terminis. 

7. L'Ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent, s'ha de fer càrrec dels animals 
abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si és el cas, sacrificats segons el que 
estableix la normativa vigent. 

8. A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar. 

9. Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui previsible a causa 
de la naturalesa i de les característiques previstes per a la legislació vigent. 

10. L’ús de morrió pot ésser ordenat per l’autoritat municipal si les circumstàncies ho aconsellen i 
mentre aquestes durin. 

Article 151. Trasllat d'animals 
 
1. Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-

se i jeure si se'ls trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de transport o els embalatges han de 
ser concebuts per protegir-los de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.  

2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a 
intervals convenients, segons el que s'estableix per via reglamentària.  

3. En la càrrega i la descàrrega dels animals, s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o 
sofriments. 

Article 152. Recollida d’animals abandonats 
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1. Correspon a l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o 
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans, mitjançant la disposició, entre altres 
infraestructures, d’instal·lacions de recollida d’animals adequades. 

2. L’Ajuntament pot delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat anterior a les 
administracions o entitats supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eficiència 
del servei. 

3. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes 
d'immobilització a distància.  

En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el departament competent en 
matèria de medi ambient ha d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar 
qui ha d'emprar aquest sistema de captura excepcional. 

4. L’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, es fa càrrec dels animals 
abandonats o perduts fins que siguin recuperats, acollits temporalment o adoptats. 

5. També pot gestionar els gats abandonats mitjançant colònies controlades degudament 
autoritzades, quan així ho decideixi l’Ajuntament. 

6. L’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, promou directament o 
mitjançant altres entitats, processos d’adopció d’animals abandonats o perduts. 

7. Per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del 
departament competent en matèria de medi ambient, l’Ajuntament o els ens locals 
supramunicipals, han de confiscar els animals de companyia, si hi ha indicis que se'ls maltracta o 
tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o si romanen en instal·lacions 
indegudes. 

Article 153. Acolliment d'animals  
 

1. Els centres de recollida d'animals abandonats o perduts han d'atendre les peticions d'acolliment 
d'animals de companyia. 

2. L'acolliment dels animals de companyia s'ha d'ajustar als requeriments següents: 
a) Els animals han de ser identificats prèviament a l'acolliment.  
b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats per garantir-ne unes condicions 

sanitàries correctes.  
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, 

etològiques i de benestar de l'animal.  
3. Els centres de recollida d'animals abandonats han de disposar de les corresponents mesures de 

seguretat a fi de garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el 
nombre d'animals que convisquin en grups per evitar baralles i propagació de malalties 
infectocontagioses. El control correspon a l’Ajuntament, tant en centres propis com concertats. 

Article 154. Colònies de gats 
 

1. Per a la creació de colònies de gats controlades s’aplica la metodologia de captura, esterilització i 
devolució dels animals a la colònia, per tal d’eliminar molèsties i, també, per tal de reduir el 
nombre d'individus a les colònies, reduir els riscos sanitaris i evitar la superpoblació d’animals.  

2. Aquestes mesures tenen com a objectiu, respecte a la població de gats en espais públics, el  
control demogràfic, mitjançant l’esterilització, la desparasitació dels animals i l’aplicació d’altres 
mesures veterinàries adients per a garantir el benestar animal i la convivència en harmonia amb 
els ciutadans. 

3. Les operacions que es dugui a terme sobre la colònia les han de realitzar persones formades 
amb aquesta finalitat. Les esterilitzacions les ha de realitzar personal veterinari qualificat. Totes 
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les actuacions de manteniment de les colònies s'han de fer amb la mínima pertorbació dels 
espais públics, del seu estat de neteja i de la convivència amb els ciutadans i ciutadanes.    

4. Es promociona el fet que aquestes colònies siguin gestionades, sota el control municipal, per 
associacions de protecció i defensa dels animals o per organitzacions i entitats cíviques sense 
finalitat de lucre. 

5. La creació d’una colònia controlada de gats ha de ser autoritzada mitjançant decret de l’Alcaldia. 

Article 155. Condicions higièniques 
 
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en adequades 
condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal·lacions adients, alimentar-los i realitzar els 
necessaris tractaments sanitaris i de desparasitació el tractament de vacuna, allotjament, 
alimentació i control. 
 
De la mateixa manera, estan obligats a declarar al facultatiu competent l’existència d’una malaltia 
contagiosa o transmissible a les persones. 
 

CAPÍTOL II.  IDENTIFICACIÓ I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 156. Identificació i control 
 
1. El veterinari o veterinària o la persona responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al 

posseïdor un document acreditatiu d’aquest fet on han de constar, com a mínim, les dades 
següents: el sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les 
dades de la persona o entitat que realitza aquest marcatge, l’espècie animal i la raça, el sexe i la 
data de naixement de l’animal. 

2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin d'altres 
comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de 
validar-ne la identificació i registrar-los.  

3. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer 
qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència. 
Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l'animal és nul·la i es té 
per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats 
que l'hi puguin correspondre. 

4. Els veterinaris i veterinàries que facin vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de 
portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les 
administracions, per portar a terme actuacions dins el seu àmbit competencial. Els veterinaris i 
veterinàries han d'informar la persona propietària o posseïdora de l'obligatorietat d'identificar el 
seu animal en cas que pertanyi a una espècie d'identificació obligatòria i no estigui identificat, i 
també de l'obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment l'animal o 
en el Registre general d'animals de companyia. 

 
Article 157. Cens i registre  
 
1. L’Ajuntament de Tortosa disposa d’un registre censal municipal d’animals de companyia. Els 

posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure'ls al registre censal del 
municipi de residència habitual de l’animal.  

2. Per la prestació d’aquest servei, l’Ajuntament percebrà les taxes que assenyali l’ordenança 
municipal corresponent. 
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3. La inscripció dels animals de companyia al registre censal municipal i la modificació s'ha de 
realitzar dins del termini legalment establert en els casos de naixement, mort, nova adquisició o 
canvi de residència de l’animal. 

4. La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des 
del naixement de l'animal, o de trenta dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la 
mort o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal 
general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, cal haver-ne dut a terme la 
identificació d'acord amb el que preveu la normativa aplicable. 

5. Les persones propietàries o posseïdores dels animals de companyia resten obligades a 
comunicar-ne la desaparició a l’ajuntament on estigui censat en un termini de 48 hores, de 
manera que en quedi constància. 

Article 158. Control sanitari 
 
1. Tots els animals de companyia tenen dret a, o el propietari o posseïdor té el deure d’oferir, les 

degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives poden 
ordenar l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries, de la forma i en el 
moment que determinin. 

2. Els propietaris o posseïdors d’animals que hagin causat lesions a persones per motiu d’agressió, 
estan obligats a: 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 

representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 
b) Comunicar-ho, en el termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a l’Ajuntament i posar-se 

a disposició de les autoritats municipals. 
c) Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en un centre, o en qualsevol 

consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions dels serveis veterinaris.  
d) Presentar a l’Ajuntament o bé on aquest determini, la documentació sanitària de l’animal i 

el certificat veterinari de l’observació veterinària, en un termini no superior a 48 hores 
després de produïda la lesió. 

e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l’animal, robatori, 
pèrdua, desaparició, trasllat, etc.) durant el període d’observació veterinària. 

f) Si les circumstàncies ho aconsellen i es considera necessari, l’Ajuntament pot obligar a 
recloure l’animal agressor al dipòsit d’animals, o en qualsevol centre públic, per realitzar el 
període d’observació veterinària. 

3. Si l’animal té propietari/a conegut/da, les despeses de manteniment aniran a càrrec seu. 

4. Si el propietari/a de l’animal agressor no té la documentació adequada, es pot iniciar el 
corresponent expedient sancionador. 

5. Els veterinaris resten obligats a comunicar totes les malalties transmissibles a l’Ajuntament, tal 
com estigui establert, perquè, independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es 
posin en marxa les corresponents mesures higienicosanitàries de protecció civil. 

6. L’Ajuntament i els veterinaris i veterinàries han de promoure la col·laboració en tot el que es 
refereixi al control sanitari dels animals de companyia. 

Article 159. Nuclis zoològics 
 
1. S’entén per nuclis zoològics les agrupacions per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al 

manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria, els centres 
de recollida, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els 
de característiques similars que es determini per via reglamentària. En queden excloses les 
instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre 
producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 

2. Els nuclis zoològics han d'acomplir els requisits següents: 
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a) Inscriure'ls en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en matèria de 
medi ambient. 

b) Portar un llibre de registre oficial, diligenciat per l'administració competent, que reculli de 
manera actualitzada les dades d'entrada i de sortida dels animals i les dades d'identificació. 

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats 
dels animals en els termes establerts per la normativa vigent. Especialment, han de tenir 
instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per tenir-ne, si 
escau, en períodes de quarantena. 

d) Tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es 
tracti d'establiments d'accés públic. 

e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a 
persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs 
als animals. 

f) Disposar d'un servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals. 
g) Tenir a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als animals 

emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent. 
h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes 

d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ser els 
responsables de prendre les mesures adequades en cada cas. 

i) Els animals han de ser venuts d'acord amb els preceptes de la normativa vigent. 
 

CAPÍTOL III.  LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

Article 160. Competències de l’Ajuntament 
 
És competència i deure de l’Ajuntament: 

a) Recollir i controlar els animals domèstics abandonats o perduts i els animals salvatges 
urbans. 

b) Exercir la funció de vigilància i inspecció dels animals de companyia. 
c) Confeccionar un cens de les espècies d’animals domèstics, gossos, gats i fures. 
d) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d’animals domèstics, 

directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció animal o facultatius 
veterinaris. 

e) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els 
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de 
companyia. 

f) Confiscar, per si mateix o mitjançant associacions, els animals de companyia si hi ha indicis 
que els maltracten o torturen o si es troben en instal·lacions inadequades; i també en cas 
que els hagin diagnosticat malalties transmissibles a les persones, per a sacrificar-los si fos 
necessari. Aquesta facultat també la poden desenvolupar altres administracions 
competents. 

 
 
CAPÍTOL IV.  LES INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 161.  
 
Quant al règim sancionador, s’actua d'acord amb allò que disposa la legislació vigent en matèria 
d’animals de companyia. 

Article 162.  
 
A la llista de infraccions inclosa a la legislació vigent, s’hi afegeix les següents: 
 
Faltes lleus : 
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- Freqüents molèsties als veïns, havent estat demostrades, sense que els propietaris hi prenguin 

cap mesura. 
 
- Embrutar qualsevol espai públic amb les deposicions fecals dels animals de companyia. 

Article 163.  
 
D'acord amb la legislació vigent aplicable, se seguirà la tramitació del procediment sancionador 
abreujat per als casos que aquesta mateixa normativa ho permeti. 
 
 

TÍTOL SETÈ: ESTABLIMENT I FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 
 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Article 164. Objecte 
 
L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la intervenció administrativa per a l'establiment i 
funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació i els elements i equips en el municipi, tenint en 
compte l’impacte visual, el medi ambient i la població. 

Article 165. Àmbit d'aplicació 
 
Aquesta Ordenança s’aplica a les instal·lacions de transmissió de veu i dades amb antenes radiants 
susceptibles de generar camps electromagnètics en un interval de freqüència de 10 MHz a 300 GHz 
que s’emplacin dins el terme municipal.  

Article 166. Finalitats 
 
Aquesta Ordenança té per finalitats bàsiques: 

a) La protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes davant les possibles conseqüències que 
els camps electromagnètics puguin causar.  

b) La integració de les estacions base de telefonia mòbil i altres estacions de 
radiocomunicacions en l'entorn, per tal de minimitzar-ne l’impacte ambiental i visual.   

c) Harmonitzar el desenvolupament de les xarxes de telecomunicació amb l’objectiu 
d’aconseguir un alt nivell de protecció del medi i de la població.  

 
 

CAPÍTOL II.  LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS I EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA 

Article 167. Pla de desenvolupament de la xarxa 
 
1. Les operadores de xarxes de radiocomunicació que ja disposin d’instal·lacions de 

radiocomunicació en el terme municipal o bé tinguin la previsió de disposar-ne, han de presentar 
a l’Ajuntament un document informatiu sobre les instal·lacions existents i un programa de 
desenvolupament de la seva xarxa en el municipi.  

2. En cas que es projectin modificacions o ampliacions de la xarxa existent, el programa de 
desenvolupament de la xarxa s’ha d’actualitzar de forma periòdica el primer trimestre de l’any en 
curs en què prevegin realitzar les esmentades modificacions o actualitzacions.  

3. La presentació i complementació del pla de desenvolupament i /o llur actualització és 
imprescindible i amb caràcter previ a la presentació de les sol·licituds de llicències i certificats de 
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compatibilitat que puguin instar les operadores interessades per a la ubicació d’instal·lacions en 
emplaçaments concrets, sí és exigible. 

Article 168. Contingut del pla de desenvolupament de xarxa 
 
1. El pla de desenvolupament de la xarxa haurà de contenir els aspectes que consten expressament 

a l’article 8 del Decret 148/2001, de 29 de maig, en concret:  

A. Xarxa d’instal·lacions existents:  

a) Amb caràcter general: 

i. Esquema general de la xarxa que n'indiqui els nodes: estacions base; 
controladors d’estacions base; altres elements de la xarxa.  

ii. Descripció dels serveis prestats i tecnologies utilitzades. 

iii. Mapa de nivells de cobertura amb caràcter general.  

b) Per a cada emplaçament existent:  

i.Descripció de les tecnologies utilitzades i característiques de les estacions base i 
antenes: tipus, fabricant, guany, potencia d’emissió, àrea de cobertura, amplada 
dels lòbuls vertical i horitzontal, marge de freqüències, diagrama de radiació que 
indiqui la potencia isotròpica equivalent en la direcció màxima, nombre de canals i 
freqüència de treball, segons allò que especifica l’Ordre CTE/23/2002, d'11 de 
gener, que s’estableix condicions per a la presentació de determinats estudis i 
certificacions per part d'operadors de serveis de radiocomunicacions o la norma 
aplicable.  

ii.Un mapa detallat de la zona, amb edificis i alçades, altres instal·lacions de 
radiocomunicació, vegetació, línies elèctriques, etc. de cada centre transmissor, 
en un radi de 100 m. 

iii.Fotomuntatge per mostrar l’impacte visual 

iv.Plànol de planta i alçat acotat d’ubicació de la instal·lació a la coberta de l’edifici.  

v.Característiques tècniques del pal de suport.  

vi.Característiques de la caseta i/o instal·lacions auxiliars.   

vii.Criteris i solucions per reduir l’impacte visual.  

B. El pla de desenvolupament de la xarxa ha de contenir com a mínim:  

a) Amb caràcter general 

i. Esquema general del desenvolupament previst a la xarxa que n'indiqui tots els 
nodes: estacions base, controladors d’estacions de base i altres elements de la 
xarxa. 

ii. Descripció dels serveis que es volen prestar i tecnologies utilitzades.  

iii. Mapa de nivells de cobertura amb caràcter general que permetin distingir entre la 
cobertura actual i la cobertura prevista.  

iv. Modificació de cel·les existents. 

v. Calendari executiu de les execucions.  

b) Per a cada emplaçament previst 
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i. Descripció de les tecnologies utilitzades i característiques de les estacions base i 
antenes. 

ii. Un mapa detallat de la zona, amb edificis i alçades, altres instal·lacions de 
radiocomunicació, vegetació, línies elèctriques, etc. de cada centre transmissor en 
un radi de 100 m.  

iii. Fotomuntatge per mostrar l’impacte visual  

iv. Mapa de cobertura prevista per a cada sector, justificació de les necessitats dels 
nous emplaçaments.  

v. Característiques tècniques del pal de suport.  

vi. Característiques de la caseta i/o instal·lacions auxiliars.  

vii. Justificació de la compartimentació de la infraestructura.  

viii. Criteris i solucions per reduir l’impacte visual. 

2. En tot cas, és necessari acompanyar-ho dels estudis previstos en l’article 8 del R.D. 1066/2001, 
de 28 de setembre, que aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini 
públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària 
davant d’emissions radioelèctriques. 

3. Els límits d’emissions i distàncies d’aplicació a la banda de telefonia mòbil i a la dels bucles 
d’accés local, han de ser els que especifica la normativa vigent aplicable.  

Article 169. Limitacions de les instal·lacions 
 
Les instal·lacions de radiocomunicació han de minimitzar l’exposició de les persones als camps 
electromagnètics, així com l’impacte visual o físic i l’impacte mediambiental. 

Article 170. Criteris d’aplicació 
 
1. Les normes d’ordenació establertes en aquesta Ordenança han de ser interpretades i aplicades 

en el marc del conjunt de normes reguladores de les telecomunicacions, de l’actuació municipal 
i, especialment, de les determinacions previstes al planejament urbanístic.  

2. En cas de dubte, la interpretació de les normes d’aquesta Ordenança s'ha de fer en el sentit 
d’aconseguir amb més intensitat l’assoliment d’un nivell alt de protecció del medi i de la població,  
garantir la integració de les instal·lacions en el paisatge urbà i  en l’entorn en què se situen i 
afavorir el desplegament de les infraestructures que produeixin un menor impacte visual i 
ambiental, sempre d’acord  amb la normativa vigent aplicable 

Article 171. Normes de protecció de la salut i del medi ambient 
 
Les instal·lacions de radiocomunicació objecte d'aquesta Ordenança han d'acomplir els límits 
d'exposició a les emissions radioelèctriques i les distàncies de protecció contingudes a la normativa 
aplicable. 

Article 172. Restriccions en els emplaçaments protegits o sensibles 
 
1. La possibilitat d’autorització de les instal·lacions de radiocomunicació en edificis, conjunts o 

espais protegits per instruments de planejament urbanístic o per resolucions o declaracions 
realitzades d’acord amb el que disposa la legislació del patrimoni cultural i d’espais naturals 
protegits, i les situades  a una distància en què la seva implantació pertorbi des del punt de vista 
visual o estètic els valors que han estat objecte de protecció, resten restringides a: 
a) L’acreditació de la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions 

sense haver de realitzar instal·lacions en l’àrea, espai, edifici o element protegit.  
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b) L’informe dels tècnics municipals que justifiqui que no s’alteren ni es perjudiquen de manera 
greu els valors objecte de protecció. 

c) La justificació per part de l’operador que han adoptat totes les mesures per minimitzar 
l’impacte respecte als  valors objecte de protecció, si no és possible eliminar-lo.  

d) L’emissió dels informes exigits per la legislació urbanística, de patrimoni cultural i d'espais 
naturals. 

2. Criteris per establir l’obligació de compartir l’emplaçament o les instal·lacions 

a) Si ho aconsellen raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques, l'Ajuntament ha de 
promocionar la compartició d’emplaçaments entre diferents operadors. 

b) La decisió d’obligar a compartir es fonamenta en la informació de les instal·lacions existents 
i del programa de desplegament, l’impacte mediambiental i visual, l’afectació sobre la salut 
de les persones, les previsions d’aquesta Ordenança, dels instruments de planejament i de 
les ordenances urbanístiques.  

c) Cal establir l’obligació de compartir si, un cop valorats els factors anteriors resulta més 
adequat per a l’assoliment d’un nivell més alt de protecció del medi i de la població,  per 
garantir millor la integració de les instal·lacions en l’entorn o per afavorir el desplegament  
de les  infraestructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l’entorn.  

d) S’entén que hi concorren raons urbanístiques que obliguen a compartir emplaçaments o 
infraestructures en els següents casos: 

i. En els àmbits en què el corresponent planejament ho prevegi específicament. 

ii. Si s’emplacen sobre terrenys qualificats com a sistemes de serveis tècnics. 

iii. Si la implantació es proposa sobre una edificació segons volumetria específica en què 
el projecte d’edificació contempla la integració d’aquests elements tècnics de manera 
conjunta. 

e) No procedeix la compartició d’emplaçaments o d’infraestructures si l’impacte visual és 
superior al fet d’implantar les instal·lacions separadament. 

f) Amb la compartició no podran ultrapassar-se els nivells de referència establerts per les 
normes sectorials aplicables, tenint en compte el funcionament conjunt de totes les 
instal·lacions. Els successius operadors finals han d’acreditar l'acompliment d’aquest 
requisit. 

g) Per adoptar la decisió de compartir emplaçaments es ponderarà els interessos en 
presència, i s’incorporaran al procés de ponderació d’interessos les al·legacions dels 
operadors en relació amb la dificultat o la impossibilitat tècnica i l’impacte en 
emplaçaments separats o en forma conjunta de les instal·lacions i l’activitat. 

h) Els operadors d’infraestructures han de fomentar i promoure la compartició 
d’infraestructures on sigui viable des dels punts de vista tècnic, urbanístic i ambiental, 
d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, publicitat, proporcionalitat i igualtat 
de tracte entre operadors. 

 

CAPÍTOL III.  INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 

Article 173.  Classificació de les instal·lacions de radiocomunicació  
 
Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, i la Llei 12/2012, 
de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, o la 
normativa que les substitueixi, les instal·lacions de radiocomunicació: Emplaçades en la demarcació 
urbana o en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, o que d'acord amb el planejament 
urbanístic municipal siguin qualificats d'especial protecció, se sotmeten al règim de llicència 
ambiental.  
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a) Emplaçades en la demarcació urbana, amb una superfície inferior als 300 m2, se sotmeten 
al règim de comunicació, sempre que la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) sigui 
inferior a 100 watts. En cas que la potència radiada sigui superior a 100 watts, han de  
seguir el règim de llicència ambiental previst a l’apartat a) d’aquest mateix article. 

b) Emplaçades en la demarcació no urbana, se sotmeten al règim de comunicació.    

Article 174. Constitució de fiança 
 
L’Ajuntament pot reclamar una fiança en concepte de garantia per a l’assumpció dels riscos 
corresponents per part dels operadors. 

Article 175. Controls inicials i periòdics  
 
Les instal·lacions de radiocomunicació s'han de sotmetre a les actuacions de control preceptives 
previstes en la reglamentació sectorial vigent aplicable 

 

CAPÍTOL IV.  RÈGIM SANCIONADOR 

Article 176. Obligacions dels titulars de l’activitat 
 
Els titulars de l’activitat de radiocomunicació estan obligats a:  

a) Sotmetre l’activitat als controls mediambientals preceptius establerts per aquesta 
Ordenança i a tots aquells que hi pugui haver d’acord amb la normativa sectorial aplicable.  

b) Facilitar l’accés del personal acreditat a la instal·lació, incloent-hi el de l’Ajuntament, en el 
mateix moment que sigui requerit. 

c) Facilitar el muntatge de l’equip i els instruments que siguin necessaris per realitzar els 
mesuraments, les proves, els assajos i les comprovacions necessàries.  

d) Posar a disposició del personal acreditat la informació, la documentació, els equips o els 
elements que siguin necessaris per a dur a terme l’actuació de control.  

e) Permetre al personal acreditat la presa de mostres suficients per realitzar les analítiques i 
les comprovacions corresponents.  

f) Permetre al personal acreditat la utilització dels instruments i els aparells que l’empresa 
utilitzi per a l’autocontrol.  

g) En les condicions establertes pel planejament urbanístic del municipi i la normativa sectorial 
aplicable, facilitar a les operadores que ho sol·licitin, la compartició de l’emplaçament on 
està ubicada la instal·lació habilitada, així com la de les infraestructures necessàries, 
incloent-hi el dret a la interconnexió per a l’establiment de la mateixa xarxa per part de 
l’operadora entrant.  

h) Acomplir el conjunt de deures, exigències i condicions establertes en aquesta normativa, en 
el planejament urbanístic municipal i el conjunt de normativa urbanística i ambiental 
aplicables.  

i) Acomplir el conjunt de deures, exigències i condicions establertes per la legislació sectorial 
aplicable en matèria de telecomunicacions.     

j) Mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació i seguretat i que acompleixin 
totes les determinacions i mesures addicionals imposades a la llicència.  

Article 177. Règim d’infraccions i sancions 
 
Les activitats objecte de regulació en aquesta ordenança resten subjectes al règim d’infraccions i 
sancions que estableix en la legislació urbanística, en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, i la legislació de telecomunicacions, així com la 
successiva legislació aplicable. 
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TÍTOL VUITÈ: SANEJAMENT I ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A XARXA INDIRECTA CONNECTADA AL 
RIU EBRE 
 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

Article 178. Objecte 
 
1. L'objecte d'aquest títol és regular, els abocaments d’aigües residuals d’activitats econòmiques a 

xarxa indirecta connectada al riu Ebre en l'àmbit de les competències municipals, les normes, els 
criteris, i el règim jurídic d’intervenció administrativa de l’autorització.  

2. També és objecte d’aquest títol la definició dels límits qualitatius i condicions que hauran 
d'acomplir aquests abocaments d’aigües residuals. 

Article 179. Finalitat 
 
El títol té com a objectiu regular un sistema d’intervenció administrativa eficaç per a ajudar a assolir 
un alt nivell de protecció de les persones i del medi ambient  i un desenvolupament sostenible. 

Article 180. Àmbit d’aplicació 
 
Resten sotmeses a règim d’autorització administrativa els abocaments d’aigües residuals a la xarxa 
indirecta connectada al riu Ebre, produïts per activitats econòmiques que es pretengui implantar o 
que estiguin implantades dintre del  terme municipal de Tortosa. 

Article 181 Definicions 
 
En aquest capítol, s’entén per: 

1. Aigües residuals. Són les aigües a les quals s’ha alterat alguna de les característiques naturals en 
haver estat utilitzades i que, procedents d’activitats econòmiques, s’aboquen a la xarxa indirecta. 

2. Aigües residuals assimilables a domèstiques. Són les aigües procedents d’activitats econòmiques 
i que, per la seva naturalesa són assimilables a les aigües residuals domèstiques. 

3. Abocament a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre. És l'abocament que es fa en qualsevol 
punt d’una xarxa de clavegueram gestionada per l’Ajuntament de Tortosa i que finalment es 
connecta al riu Ebre, sense el pas intermedi de depuració mitjançant una estació depuradora 
d’aigües residuals. 

4. Modificació substancial. Qualsevol modificació de l’establiment, les instal·lacions o l’activitat 
autoritzada que pugui tenir repercussions en la seguretat, la salut de les persones o el medi 
ambient. 

5. Modificació no substancial. Qualsevol canvi que no sigui considerat substancial. Els serveis 
tècnics municipals avaluaran i es pronunciaran sobre la substancialitat o no del canvi. 

6. Arqueta de registre. És la construcció d’obra de fàbrica o de formigó prefabricat situada a cada 
ramal de descàrrega dels abocaments d’aigües residuals, destinada a inspeccionar-los i 
controlar-los. 

7.  Ramal. És el conducte subterrani, col·locat habitualment de forma transversal a la via pública, que 
serveix per a conduir les aigües residuals i pluvials des de qualsevol tipus d’edificació fins al 
clavegueram municipal, i que té l'inici en el límit de la parcel·la amb la via pública. 
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Article 182. Règim d’intervenció municipal 
 
Correspon a l'Ajuntament exercir, d’ofici o instància de part, el control de l'acompliment d'aquest 
capítol, exigir l’adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions i prohibicions, 
ordenar les inspeccions necessàries i aplicar i executar les sancions corresponents. 
 

CAPÍTOL II.  ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA INDIRECTA CONNECTADA AL RIU EBRE : 

REGIM D’AUTORITZACIÓ  

Article 183. Autorització d’abocament d’aigües residuals a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre 
 
1. Quant a l’autorització d’abocament d’aigües residuals a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre,  

s’actua d'acord amb allò que disposa la legislació vigent en la matèria. En tot cas, les 
autoritzacions d’abocament han d'establir les condiciones en què s'ha de fer l’abocament, 
concretant especialment: 

a) Origen de les aigües residuals i localització geogràfica del punt de l’abocament. 

b) El cabal i els valors límit d’emissió de l’efluent d’acord la normativa aplicable.  

c) Les instal·lacions de depuració i evacuació que l’Agència Catalana de l’Aigua consideri 
suficients per acomplir les exigències de qualitat de l’aigua del mitjà receptor. 

d) Les dates d’inici i acabament de les obres i instal·lacions. 

e) Els elements de control de les instal·lacions de depuració i els sistemes de mesura del cabal 
i presa de mostres, així com la periodicitat en què és obligatori analitzar i acreditar els 
paràmetres i condicions de l’abocament. 

f) El termini de vigència de l’autorització. 

g) La quantia del cànon de control d’abocaments, especificant-ne el preu unitari i els  
components. 

h) Les causes de modificació i revocació de l’autorització. 

i) Les actuacions i mesures que el titular de l’autorització ha de dur a terme en casos 
d’emergència com a protocol d’actuació. 

j) Si fos el cas, l’establiment de programes de reducció de la contaminació per la progressiva 
adequació de les característiques de l’abocament als valors límit d’emissió i els terminis. 

2. La documentació tècnica que cal adjuntar a la sol·licitud d’autorització dels abocaments d’aigües 
residuals a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre la defineix l’annex d’aquest capítol. 

3. La documentació tècnica ha d’estar signada per tècnic o tècnica competent 

4. Els límits qualitatius i les condicions que han d’acomplir els abocaments d’aigües residuals els 
defineix l’annex d’aquest capítol. 

 

Article 184. Supòsits de revisió de les autoritzacions d’abocament d’aigües residuals 
 
L’Ajuntament de Tortosa pot revisar les autoritzacions en els següents casos: 

a) Quan esdevinguin circumstàncies que, en cas d’haver-se donat abans, han justificat la  
denegació o l’atorgament en termes diferents. 

b) Quan es produeixi una millora en les característiques de l’abocament o una variació en el 
volum, i així ho sol·liciti l’interessat. 

c) Per adequar l’abocament a les normes de qualitat ambiental corresponents. 
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Article 185. Tramitació administrativa de les modificacions en els abocaments d’aigües residuals 
 
1. Els usuaris que pretenguin introduir modificacions substancials que afectin el vector aigua un cop 

autoritzada l’activitat d’acord amb la normativa d’intervenció i les ordenances d’aplicació, han de 
sol·licitar una nova autorització seguint el mateix procediment que el de l’autorització inicial de 
l’abocament d’aigües residuals. 

3. La documentació que cal adjuntar a la comunicació d’una modificació no substancial constar de: 

a) Justificació tècnica de la no substancialitat del canvi. 
b) Certificació tècnica acreditativa que el canvi acompleix tots els requisits ambientals exigibles 

i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable. 
c) Documentació gràfica del canvi. 

3. Un cop presentada aquesta documentació, els serveis municipals han de verificar-ne formalment 
la suficiència i idoneïtat per a comprovar si s’ajusta als requisits normatius i es pronunciaran 
sobre la substancialitat de la modificació. 

4. Si aquesta verificació resulta desfavorable, tant pel que fa a la suficiència i idoneïtat de la 
documentació com pel que fa si la modificació es consideren substancials, cal notificar a la 
persona peticionària les mancances observades i donar-li un termini de 10 dies perquè les 
esmeni o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, el procediment es 
considerarà desistit. 

Article 186. Validesa de l’autorització d’abocament 
 
L’autorització d’abocament té la validesa que fixa la mateixa autorització. 

Article 187. Pèrdua de l’autorització d’abocament 
 
1. Prèvia audiència, l’Ajuntament deixa sense efecte l’autorització d’abocament d’aigües quan: 
 

a) L’autorització que empara l’activitat generadora de les aigües residuals perd l’eficàcia. 

b) L’usuari fa els abocament sense acomplir les limitacions o prohibicions especificades en 
aquest títol o les establertes a l’autorització. 

2.  La pèrdua de l’autorització d’abocament implica la prohibició absoluta de fer abocaments a la 
xarxa de clavegueram i faculta l’Ajuntament, prèvia audiència als interessats, per dur a terme les 
actuacions necessàries per a impedir de forma efectiva els abocaments, fins i tot el tall indefinit 
del subministrament municipal d’aigua potable. 

 

CAPÍTOL III.  INSPECCIÓ I CONTROL  

Article 188. Atribucions de l’Ajuntament. 
 
Correspon a l’Ajuntament exercir el control de l’acompliment d’aquest capítol, exigir l’adopció de les 
mesures preventives o correctores necessàries, assenyalar limitacions, fer totes les inspeccions 
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment. 

Article 189.  Actuació inspectora. 
 
1. Poden ser objecte d’inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d’aigües residuals de 

les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament. 

2. L’actuació inspectora s’inicia: 
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a) D’ofici, a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent, de l’inspector si aprecia un 
incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior. 

b) En virtut de denúncia. 
3. L’actuació inspectora pot anar a càrrec dels tècnics municipals designats, pels agents de la 

Policia Local, per personal tècnic de la Generalitat de Catalunya i per personal d’entitats de 
control autoritzades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya;   
podran accedir a qualsevol local, instal·lació o establiment de titularitat pública o privada.  

4. Les visites d’inspecció poden ser dutes a terme durant el procediment administratiu regulat per 
aquesta Ordenança o en qualsevol moment de l’exercici de l’activitat. 

Article 190. Facultats del personal inspector. 
 
1. El personal inspector té atribuïdes les següents facultats: 

a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.  
b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el 

procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, 
dipòsits, basses o d'altres,  o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i 
les instal·lacions relacionades amb el subministrament, consum d'aigua i control de qualitat 
dels abocaments, i portar a terme les anàlisis que consideri adients.  

c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb 
l'abocament o per a la comprovació de les dades  declarades per l'interessat davant 
l'Administració.  

d) Mesurar els cabals abocats.  
e) Fer fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa  

sobre el secret industrial i comercial i la  propietat industrial.  
f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per a l’acompliment de les 

seves funcions. 
2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s’ho obtinguin s’ha de documentar en una acta 

d’inspecció per a la pràctica de les actuacions que se’n derivin o per a la incorporació, si s’escau, 
a un expedient en tràmit. 

 

Article 191. Obligacions del personal inspector.  
 
El personal inspector té l’obligació de: 

a) Informar les persones interessades sobre els requisits que, d’acord amb aquest Capítol, han 
d'acomplir tots els abocaments.  

b) Observar el respecte i la consideració pertinents a les persones interessades. 
c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades i 

comunicar-li l'objecte de les actuacions.  
d) Informar els interessats i interessades dels drets i deures en  relació amb els fets objecte 

d'inspecció.  
e) Obtenir tota la informació necessària respecte als fets objecte d'inspecció i de qui en té la 

responsabilitat.  
 

Article 192.  Obligacions de la persona titular de les instal·lacions. 

Els o les responsables i els o les titulars dels locals, establiments, instal·lacions o activitats tenen  
l’obligació de permetre-hi l’accés i facilitar la tasca inspectora, han de col·laborar amb el 
personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques; concretament han de: 

a) Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i del personal col·laborador a les seves 
instal·lacions sense dilació. 

b) Subministrar la informació que els requereixi per l'inspector o inspectora. 
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c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que 
l'empresa utilitza amb finalitats d'autocontrol. 

Article 193. Procediment d’inspecció. 
 
1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o de la 

representació de l'empresa. 

2. En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a 
terme amb alguna persona present a les instal·lacions,  preferentment amb les que exerceixin un 
càrrec directiu o un treball qualificat. 

3. La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva representació 
d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, 
tot i que s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta d’inspecció. 

Article 194. Documentació de les actuacions. 
 
Les actuacions practicades s’han de documentar en la corresponent acta d’inspecció, que ha 
d’aixecar el personal inspector d’acord l’article 191 del present Títol, en la qual hauran de constar, 
com a mínim, les següents informacions: 

a) Identificació de la persona interessada (nom, adreça, NIF). 
b) Identificació del personal inspector actuant. 
c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada. 
d) Motiu de la inspecció. 
e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades. 
f) Cal fer-hi constar que es rebutja l’acta d’inspecció, en cas que el representant es negui a 

signar l’acta d’inspecció. 
g) Cal fer-hi constar la negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions, o de 

la representació, d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora, en cas que així 
sigui. 

h) Quan hi hagi una presa de mostres, indicació del precintat de la mostra, de si s'accepta o no 
la mostra contradictòria per part de la persona interessada, que la informen de les 
analítiques que s’hi portaran a terme i del procediment de l'anàlisi diriment.  

 

CAPÍTOL IV.  SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

Article 195. Definició. 
 
1. S’entén que hi ha una situació d’emergència o perill si, a causa d’un accident a les instal·lacions, 

es produeix, o hi ha risc imminent de produir-se, un abocament inusual a la xarxa de clavegueram 
municipal potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, les instal·lacions, 
l’estació depuradora o la mateixa xarxa. 

2. També s’entén aquesta situació d’emergència si els cabals excedeixen el doble del cabal punta 
definit a l’annex d’aquest capítol. 

Article 196. Comunicació d’una situació d’emergència. 
 
1. Davant d’una situació d’emergència o perill, qui tingui la titularitat de la instal·lació ha de 

comunicar amb caràcter immediat el fet a l’Ajuntament de Tortosa i/o a la Policia Local, així com 
a l’Estació depuradora receptora de l’efluent, amb indicació de la situació produïda per tal 
d’evitar o minimitzar els danys que s’hi pugui provocar. 

2. Un cop establerta la comunicació, el titular haurà d’indicar: 
a) Nom i emplaçament de l’activitat. 
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b) Responsable i telèfon de contacte. 
c) Productes i quantia que s’hi han abocat. 
d) La informació continguda a les respectives fitxes de seguretat dels productes abocats. 

 
3. En un termini màxim de tres dies, la titularitat de la instal·lació haurà de trametre a l’Ajuntament 

de Tortosa un informe detallat de l’incident per tal de permetre als serveis tècnics municipals una 
correcta interpretació del fet imprevist i una adequada valoració de les conseqüències. En aquest 
informe, hi hauran de figurar, com a mínim, les següents dades: 
a) Identificació de l’empresa. 
b) Raó social. 
c) Situació de la instal·lació on s’ha produït l’incident. 
d) Data, hora i causa de l’incident. 
e) Cabal, matèries abocades i correccions realitzades in situ per l’usuari. 
f) Hora i manera en què es va comunicar la incidència. 

 
 

CAPÍTOL V.  RÈGIM SANCIONADOR 

Article 197. Règim sancionador. 
 
Quant al règim sancionador, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposa la vigent normativa en la 
matèria. 

Article 198. Mesures cautelars. 
 
1. En el cas de vulneració de les disposicions d’aquest capítol, i amb independència de la imposició 

de les sancions procedents d’acord amb el règim sancionador, l’Ajuntament de Tortosa pot 
adoptar alguna o algunes de les mesures següents: 
a) En el cas dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre que 

es realitzin sense la preceptiva autorització, si es constata el risc d’una afecció  greu al medi 
ambient, a la seguretat o a la salut de les persones, l’Alcalde pot ordenar, en la tramitació 
del procediment sancionador, la suspensió de l’abocament fins que es disposi de la 
preceptiva autorització i, si s’escau, fins que s’hagin aplicat les necessàries mesures 
preventives o correctores als establiments o llurs instal·lacions. 

b) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o instal·lacions que 
contradiguin les disposicions d’aquest títol o que siguin realitzats indegudament. 

c) Requerir a l'usuari perquè, dins del termini que li assenyali, introdueixi les mesures 
tècniques necessàries que garanteixin l’acompliment de les prescripcions d'aquest Capítol. 

d) Ordenar a l’usuari que, en el termini que li indiqui, repari i reposi les obres i instal·lacions a 
l’estat anterior i porti a terme la demolició d’allò que fou construït o instal·lat indegudament. 

e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’hagi obtingut permís, o que 
no s’ajusten a les condicions pròpies o a la regulació continguda en aquest capítol. 

f) Ordenar la clausura o el precintatge de les instal·lacions d’abocament, en cas que no sigui 
possible tècnicament o econòmica evitar el dany mitjançant les oportunes mesures 
correctores. 

g) El tall preventiu del subministrament municipal d’aigua potable per tal d’evitar la continuïtat 
de l’abocament no desitjat. 

 
2. Les mesures esmentades en l’apartat anterior d'aquest article es poden adoptar amb reserva de 

la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en 
algun moment de la instrucció, i s’han de mantenir de manera contínua fins a la resolució del 
procediment. 
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CAPÍTOL VI.  TAXES 

Article 199. Taxes. 
 
La prestació dels serveis administratius relacionats amb els procediments definits en aquesta 
Ordenança merita les taxes fixades per les corresponents ordenances fiscals. 
 
 
ANNEX : DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, LÍMITS QUALITATIUS I CONDICIONS. 
 
 
1. La documentació tècnica que cal adjuntar a la sol·licitud d’autorització dels abocaments         

d’aigües residuals a la xarxa indirecta connectada al riu Ebre és la següent : 
 

a) Característiques de l’activitat que causa de l’abocament. 
b) Localització exacta del punt on es produirà l'evacuació, injecció o dipòsit de les aigües o 

productes residuals en un ortofotomapa 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya o en 
un mapa topogràfic 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb especificació de les 
coordenades UTM i del nom de la llera pública receptora de l'abocament o dels abocaments.  

c) Característiques quantitatives, qualitatives i temporals de l’abocament/dels abocaments. 
(amb indicació de tots els valors dels paràmetres contaminants d’aquests) 

d) Descripció succinta de les instal·lacions de depuració o eliminació i de les mesures de 
seguretat per evitar abocaments accidentals, així com dels instruments de control. 

e) Cabal màxim que pot tractar l'estació depuradora. 
f) Projecte d’obres i instal·lacions de depuració i eliminacions que, si fos el  cas, serien 

necessàries per tal que el grau de depuració fos l’adequat per a la consecució dels valors 
límits d’emissió de l’abocament, tenint en compte les normes de qualitat ambiental 
determinades pel medi receptor i realitzat per un/a tècnic/a competent. 

 
2. Els límits qualitatius i les condicions que haurà d’acomplir l’abocament són aquests:  

Paràmetre Límit 
pH 5,5 – 9,5 
DQOnd 160 mgO2/L 
DBO5 40 mg/L 
MES 80 mg/L 
Nitrogen orgànic i amoniacal  35 mg/L 
Amoni 15 mg/L 
Olis i greixos 15 mg/L 
Detergents totals 1,5 mg/L 
Clorurs  1.000 mg/L 
Sulfats 1.000 mg/L 
Fòsfor total 10 mg/L 
Hidrocarburs totals 2 mg/L 
Matèries inhibidores 20 equitox 
AOX 0,5 mg/L 
Color (1:20) Inapreciable 
Índex de fenols 0,5 mg/L 
Bor 2 mg/L 
Plom 0,2 mg/L 
Coure 0,5 mg/L 
Zinc 4 mg/L 
Níquel 1 mg/L 
Crom total 2 mg/L 
Crom VI 0,3 mg/L 
Fluorurs 8 mg/L 



 

- Pàg. 150 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 

3. En funció dels objectius de qualitat i/o requisits normatius, aquests límits són susceptibles de 
modificació per part de l’Ajuntament de Tortosa. Els valors definitius dels límits els fixaran les 
corresponents autoritzacions d’abocament d’aigües residuals. 

 
4. Les freqüències d’autocontrol dels paràmetres les definiran també les corresponents 

autoritzacions d’abocament d’aigües residuals. 
5. Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de 

quinze minuts, o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari. 
 
6. En els casos que ho consideri pertinent, en funció de les dades de què disposi i amb resolució 

raonada i motivada l’Ajuntament de Tortosa, pot exigir a un usuari determinat l’adopció de 
mesures especials de seguretat, a fi de prevenir accidents que puguin suposar un abocament 
incontrolat a la xarxa de clavegueram municipal de productes de caràcter perillós, inclosa la 
limitació dels cabals amb basses de laminació o mesuradors de cabal en continu connectats 
telemàticament a la depuradora receptora de l’efluent. 

 
7.  Els i les titulars de l’autorització han de disposar d’una arqueta de registre en el tram de 

conducció fora del recinte de l’activitat, per a cada punt d’abocament, de fàcil accés i que 
permeti l’aforament i la presa de mostres en tot moment. Aquesta haurà de tenir un volum 
mínim d’1 m3. 

 
8. Per al tractament de les aigües residuals assimilables a domèstiques, les activitats i llurs 

establiments hauran de disposar de fosses sèptiques tipus fossa-filtre (decantador-digestor amb 
filtre biològic) d’oxidació total, dimensionada per al nombre d’habitants equivalents igual al 
nombre de treballadors/res. Les persones sol·licitants dels permisos d’abocament  poden 
proposar tractaments diferents per a les aigües residuals assimilables a domèstiques, que 
poden ser admesos a la corresponent autorització d’aigües residuals.  

 
9. Les persones usuàries de la xarxa de clavegueram municipal han de fer, si s’escau, el 

pretractament necessari de les seves aigües residuals per acomplir els límits establerts en 
aquest annex. Aquestes instal·lacions de pretractament i de seguretat dels abocaments d’aigües 
residuals han de ser construïdes, explotades i mantingudes pel mateix usuari, per ell mateix o 
per una agrupació d’usuaris, sempre que aquesta estigui legalment constituïda. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les activitats legalitzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança estan exemptes de 
l’acompliment dels següents articles, sempre que no els sigui exigit de manera justificada pels 
serveis tècnics municipals:  

a) article 87 
b) article 91 
c) article 107 
d) article 108 
e) annex 8 del títol quart 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les següents ordenances municipals: 

1. Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra l'emissió de sorolls. 
2. Text refós de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia. 
3. Ordenança reguladora del règim jurídic d'Intervenció administrativa dels abocaments 

d'aigües residuals a xarxa indirecta connectada al riu Ebre. 
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4. Qualsevol altra disposició municipal d’igual o inferior rang que s’oposi, contradigui o resulti 
incompatible amb el contingut d’aquesta Ordenança. 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Donat que també 
tenim un Ple llarg i coneixen perfectament el seu contingut, perquè ha estat debatut 
abastament en comissió informativa, no els hi farem ara una presentació de l’Ordenança que té 
alguns aspectes absolutament innovadors i altres de refundició de diferents ordenances que hi 
havia i, per tant, el dono per presentat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres també ens abstenim. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar també la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup s’absté. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, nosaltres votarem que sí a l’Ordenança 
municipal del medi ambient perquè entenem que és molt tècnica, tot i que hi ha una part, 
evidentment, de voluntat política. I que es pot servir com a bona eina per als tècnics municipals 
i la Policia Local. 
 
És aquí on entren els nostres dubtes de que una mica el nostre posicionament ve a ser de dir. 
es recull moltes ordenances o moltes normes de les que ja estan establertes per altres 
ordenances i, per tant, el que demanem nosaltres és que realment aquesta Ordenança de medi 
ambient es faci complir i, per tant, es compleixi. Perquè també hi ha una normativa, per 
exemple, del tema dels excrements en la via pública, d’excrements de gossos, i doncs notem 
que no s’acaba de complir.  
 
Per tant, entenem i volem que tot això que moltes vegades, senyor alcalde, que vostè ha dit de 
la tolerància zero en quant a aparcament damunt de les voreres o el tema de les ordenances el 
tema del excrements de gossos, doncs que realment es compleixi. 
 
Ho diem perquè ens dóna la sensació de que a última hora vostès estan al Govern presentat 
moltes ordenances a última hora i que, per tant, volem que realment, perquè entenc que és una 
Ordenança tècnica – i des d’aquí vull felicitar els tècnics que han fet, tant a la Rovira i Virgili com 
als tècnics de l’Ajuntament que ho han tirat endavant– però que realment l’Ordenança serveixi 
per realment ordenar, com diu la mateixa paraula, tot el tema mediambiental a la ciutat. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Primer que tot, agrair-li 
el recolzament del seu grup respecte a les actuacions que fa el Govern en quant a multes i 
sancions per la gent que aparca dalt les voreres o aparca als passos de vianants. Ho dic perquè 
a vegades el Govern ens sentim una mica sols i, per tant, li agraeixo sincerament el seu 
recolzament. 
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El mateix li dic en quant al tema dels excrements dels animals. La Policia està ficant sancions, 
n’està ficant bastantes, insuficients des de la meva òptica i segurament des del 21 regidors que 
estem, o els 20 regidors que estem ara aquí, però no és fàcil. No és fàcil perquè, evidentment, 
la gent quan apercep que hi ha un policia proper ho recull tot. I quan van de paisà, perquè totes 
aquestes multes que es fiquen són pràcticament totes de paisà, també, dissortadament, això és 
una ciutat relativament petita i es reconeixen. Nosaltres vam modificar, si recorden, a principi de 
mandat la sanció per reduir-la, per poder-ne ficar més. I jo també tinc que aguantar, l’altre dia 
aguantava a una senyora perquè al seu fill menor d’edat, amb 16 anys, doncs se l’havia 
sancionat perquè no havia recollit... “oh!, és que és un xiquet”.  
 
Per tant, ho entenc i agraeixo molt que se’ns recolzi en totes aquestes accions que fem i que la 
gent sàpiga, la ciutadania percebi que això no és una fixació que té l’alcalde o que té la regidora 
de Policia o que té la regidora de Medi Ambient concretament, sinó és una fixació que tenim els 
21 regidors i que tots anirem en la mateixa línia o més. I això ho agraeixo sincerament.  
 
Alguna explicació també: jo crec que el primer contacte que fem amb la Rovira i Virgili per la 
redacció d’aquesta Ordenança és de fa 3 anys. Ha hagut modificació legislativa que ja ha 
incorporat l’Ordenança al llarg d’aquests últims 3 anys que ha anat retardant això. I encara així, 
jo els informava en Junta de Portaveus, que hem fet un canvi l’última setmana, abans del 
dictamen, perquè la mateixa Generalitat ens ha avançat que en el tema de l’enllumenat dels 
aparadors anava a fer un canvi legislatiu i, per no deixar desfasada l’Ordenança, hem tret això 
de l’Ordenança. 
 
Com deia, hi ha coses que ja s’aplicaven i hi ha coses que no. I hi ha coses que s’aplicaven per 
aplicació de la normativa estatal o de la Generalitat. Però, en tot cas, jo sí que vull agrair al 
Departament de Dret Públic de la Universitat de Dret Públic i Administratiu de la Universitat 
Rovira i Virgili, que són els que han estat treballant en aquesta Ordenança, als tècnics, als 
diferents tècnics perquè és una Ordenança molt transversal i aquí ha intervingut gent de 
Governació, gent de Medi Ambient, gent de Policia, gent de Serveis, gent de diferents àmbits de 
l’Ajuntament, a tots especialment el seu treball. I, si em permeten, més enllà de que ha sigut 
una Ordenança que també ha tingut aportacions dels diferents regidors de Govern, a la senyora 
Bea Viñuela com a responsable de Medi Ambient, que ha sigut la que ha portat, doncs, un any i 
mig darrera d’aquesta Ordenança. 
 
Però, en tot cas, agrair-los-hi que es pugui aprovar sense cap vot en contra, amb quinze vots a 
favor i cinc abstencions, Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
quinze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12) i PSC (3); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals d’ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 
 
 
16 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER PRENDRE EL COMPROMÍS D'ELABORAR EL PLA 
D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE EN EL MARC DE L'ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES/ESSES 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una 
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes 
amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Tortosa té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a 
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes 
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de 
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la 
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 
2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també 
vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals 
per respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
Vist el decret d'Alcaldia núm. 614/2015, de 12 de març, d'incoació del procediment. 
 
Vist l'informe emès al respecte pel Tècnic municipal de Medi Ambient d'aquest Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d'Espai Públic de data 9 d'abril de 
2015. 
 
Per tot l’exposat es proposen al Ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer - L’Ajuntament de Tortosa fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent 
per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un 
pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables. 
 
Segon - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i 
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les 
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les 
comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica. 
 
Tercer - Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació 
prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.  
 
Quart - L’Ajuntament de Tortosa es compromet també a elaborar un informe biennal per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les 
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia Sostenible a Europa. 
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Cinquè - Facultar l'alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Sisè - Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona, per fer possible les tasques 
de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho 
comunicarà al comissari de Transports i Energia de la Unió Europea, en els termes del model 
establert.  ” 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema que ja 
s’ha estat treballant però que, fruit d’aquesta adhesió, se’ns demanava un compromís 
addicional que és aquest. Que nosaltres també l’estàvem fent perquè ja, fruit de l’últim 
contracte de millora de l’enllumenat públic, una de les millores eren els estudis d’eficiència en 
edificis del propi Ajuntament. Però, en tot cas, el subscrivíem, també tenen dictamen a la 
Comissió i entenc que també es pot donar per aprovat amb el vot favorable de tots els regidors i 
regidores presents. Moltíssimes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 

PROPOSTES MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Passem a l’apartat de propostes dels grups municipals. 
 
Aquí, com he dit abans, el punt 17è i el punt 18è decauen, decauen no, perdó, han estat retirats 
per voluntat del proposant i, per tant, passaríem al punt 19è que ja s’incorpora com a punt 17è 
i, per tant, ja no faré cap esment respecte al canvi de numeració en les propostes següents. 
 
 

*-*-* 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR PREFERÈNCIA 
ALS ATURATS COM A MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS. 
 
 
Aquesta moció ha estat retirada pel grup proposant en el transcurs de la Junta de Portaveus 
prèvia al present Ple. 
 

*-*-* 
 
 
18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INCREMENTAR LA 
PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL. 
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Aquesta moció ha estat retirada pel grup proposant en el transcurs de la Junta de Portaveus 
prèvia al present Ple. 
 

*-*-* 
 
 
19. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A FAVOR DE LA 
REFORMA HORÀRIA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
 
“ La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, 
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte 
de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels 
serveis. També és causada per la cultura del presencialisme al treball, així com per la necessitat 
de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, 
en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores i en la persistència de la 
divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere. També té incidència 
en els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments 
educatius, la manca de temps familiar i personal, i en una disminució del benestar de la 
societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s'ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals 
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa 
la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A 
gairebé tota Europa, l’horari laboral és de 8 - 9h a 17 - 18h, parant un màxim d'una hora per 
dinar a meitat de la jornada. A l’Estat espanyol –i per tant a Catalunya–, però, és habitual que la 
població treballadora s'aturi dues hores per dinar –en alguns casos fins i tot tres–, i que la 
jornada laboral s'allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc 
compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d'infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi 
de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El "prime time" televisiu 
s'acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i 
el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en 
el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se 
sopa a les 19 - 20h del vespre. 
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i 
productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la 
Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que 
estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models 
adoptats. Al nostre país el debat tot just s'inicia fa uns anys i ara sembla que se'n pren 
consciència de manera més àmplia, en un context de crisi en que cal trobar fórmules 
d'optimització dels recursos i del temps. L'ordre horari hauria de ser la  norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. És necessari un horari racional generalitzat, a 
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es 
reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a 
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats 
col·lectius. 
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En aquest context és on s'ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària- Ara és l’hora, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en 
aquesta qüestió. L'objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les 
institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d'uns horaris propis de l’era 
industrial a uns que s'adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del 
consum, amb més complexitat social. Per això, es proposa a l’Ajuntament de Tortosa l’aprovació 
d'aquesta resolució, amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la 
transició cap a la reforma horària, que faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
En la forma en que esta organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins 
del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el 
canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, 
empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de 
la conveniència, l’objectiu d'aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de 
Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i 
cultural. 
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l'acció sobre els 
horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els 
televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin 
permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Tortosa es pronunciï a favor de la 
reforma horària. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa 
la següent: 
 
Primer - L'Ajuntament de Tortosa aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les 
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària. 
 
Segon - L'Ajuntament de Tortosa es compromet a tenir en compte, dins de les possibilitats i en 
el seu àmbit d'actuació, les mesures de reforma horària per tal de facilitar la conciliació de la 
vida laboral i familiar de la ciutadania. 
 
Segon - Notificar l’aprovació d'aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a la reforma 
horària a info@reformahoraria.cat ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Té la paraula el senyor Monclús per presentat breument, bé, breument o 
no la proposta. Dic breument perquè si s’han de presentar totes, si ho fem tots breu segurament 
sortirem guanyant. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor 
Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. Companyes i companys regidors, bona tarde nit. 
 
L’organització actual del temps a Catalunya és del tot ineficient. A gairebé tota Europa l’horari 
laboral comença a les 8 del matí –a alguns llocs a les 9– i s’acaba a les 5 o les 6 de la tarde i 
es para, com a màxim, una hora per dinar a meitat de la jornada laboral. I a l’Estat espanyol –i 
Catalunya en aquests moments encara en formem part– el que és habitual és que la població 
treballadora s’aturi “cuanto menos” –que diuen aquí– dos hores per dinar i, en alguns casos, 
fins a tres hores. 
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Per tant, la jornada laboral s’allarga fins a les 7 o les 8 de la tarde, inclús de vegades més allà. I 
aquesta jornada poc compactada el que provoca és que es vagi a sopar molt tard, en els millors 
dels casos es comenci a sopar a les 9 de la nit, el primer “time” televisiu també s’acomoda a 
horaris que fan reduir les hores de son, en definitiva, se solapa el temps personal, el temps 
laboral amb el temps personal i amb el temps de descans. 
 
I quines conseqüències ens porta això? Bé, com a conseqüència de tenir aquest horari desfasat 
de 2 hores respecte a la resta d’Europa, destaquem que podem “disfrutar” menys hores de son, 
podem dormir menys. Ja això també suposa un augment del nivell d’estrès i, a la pràctica, el 
que també redunda és en que tinguis una pitjor salut. Es rendeix menys a l’escola i es rendeix 
menys al treball i tot això també hem dit que repercuteix en la conciliació de la vida familiar i 
també de la vida cultura, del temps que hi pots dedicar. 
 
S’ha posat en marxa una iniciativa per a la reforma horària, es diu “Ara és l’hora”. Està 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en 
aquesta qüestió i l’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les 
institucions, per a les empreses i per a la ciutadania. 
 
Cal, doncs, en definitiva, passar d’uns horaris propis d’una època més que es van pensar en 
l’època industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat, de la societat del 
coneixement, del consum i del lleure. 
 
Aquesta reforma horària ha d’entrar a l’agenda política, està entrant. Una comissió del 
Parlament de Catalunya ja demana que es racionalitzi els horaris per poder conciliar la vida 
laboral i la familiar. Tot això justifica que l’Ajuntament de Tortosa es pronunciï a favor de la 
reforma horària.  
 
Per tots aquests motius és que el grup municipal d’Esquerre Republicana de Catalunya 
proposem la següent proposta de resolució. Té tres punts, el primer diu: 
 
L'Ajuntament de Tortosa aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures 
que facin possible fer la transició cap a la reforma horària. 
 
Segon punt: L'Ajuntament de Tortosa es compromet a tenir en compte, dins de les possibilitats i 
en el seu àmbit d'actuació, les mesures de reforma horària per tal de facilitar la conciliació de la 
vida laboral i familiar de la ciutadania. 
 
I tercer, notificar l’aprovació d'aquesta resolució a l’ACM, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a la iniciativa per a la reforma horària a info@reformahoraria.cat . 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, bé, aquest tema ja fa temps que va pegant voltes pel Parlament de Catalunya, des del 
dia en que tots els partits en presència al Parlament van signar la creació d’aquesta Comissió 
que vostè eludia fa un moment, Comissió per a l’Estudi i la Transició cap a la Reforma Horària. 
 
L’objectiu, lògicament, és establir un horari racional generalitzat tan per a l’àmbit públic com per 
al privat que equipari els usos horaris en l’Estat nostre amb el de la major part d’estats 
europeus, amb jornades laborals totalment, millor dit, més compactades. 
 
Els usos horaris actuals, vostè ho ha dit per aquí també, provoquen, entre altres, seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; provoquen l’augment de riscos 
psicosocials de les persones treballadores; provoquen la persistència de la divisió sexual del 
treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere; i provoquen problemes de salut 
derivats de la manca de son. 
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Per tant, nosaltres, tot i ressaltar que això, torno a dir, ja fa des de l’any 2008, 2009 que la 
Comissió està treballant per a que a principis del 2012, perdó, del 2016 entri en vigor, doncs 
bé, doncs estarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, compartim 
des del nostre grup municipal el fet de que l’organització del temps al nostre país, a Catalunya,  
sigui del tot ineficient i que, per tant, afecti negativament a molts àmbits, no?, de la nostra 
societat –abans ho estàvem comentant–, a l’escola, a la salut de les persones, al món del 
treball, també l’oci i, evidentment, també la igualtat de gènere i, per tant, el que sí que 
considerem en aquest sentit és que cal una reforma horària al nostre país i també, 
evidentment, a la nostra ciutat per a que es pugui conciliar, precisament, la vida laboral i la vida 
familiar de tots els ciutadans i ciutadanes i comencem a ser un país més europeu en aquest 
sentit, com també vostè es referia. 
 
Per tant, com veiem que aquesta iniciativa que a nivell de Catalunya ja fa un temps que està 
debatent-se, pensem que també és oportú que per part del nostre Ajuntament ens posicionem 
favorablement i, per tant, el nostre grup municipal dóna suport a la moció que vostès avui 
presenten. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, votarem que sí, evidentment, a la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana. 
 
I ho votarem perquè sí, perquè pensem que això implica una millora de la qualitat de les nostres 
vides. Parlem d’una regulació horària per avançar l’hora de dinar i de sopar, es tracta de 
modificar els horaris habituals en els llocs de treball per a que les llargues jornades no acabin 
influint de forma negativa en altres esferes de la vida de les persones, avançant d’aquesta 
forma cap a la conciliació horària. 
 
Recolzem que, tal i com diuen els experts, el fet de tenir una jornada laboral extensiva amb una 
pausa excessiva per dinar, acaba generant problemes com la baixa productivitat, son, fracàs 
escolar o falta de conciliació. 
 
Evidentment, necessitem un canvi en la concepció cultural del temps. Un canvi que ha d’anar de 
la mà d’una estratègia global. Una estratègia que ha d’anar acompanyada de mesures en 
l’àmbit laboral com bonificacions fiscals a empreses que ofereixen flexibilitat horària i fórmules 
per mesurar el rendiment no vinculades a la seva presència física. Una estratègia que ha d’anar 
lligada al sector educatiu, una estratègia que ha d’anar lligada al sector del comerç, de l’oci. I, 
per últim, una estratègia que entenem nosaltres que ha d’anar lligada a l’administració. I, si em 
permeten, és aquí on jo veig que potser l’Ajuntament de Tortosa tenim feina a fer. 
 
Ni en el nou conveni que s’ha signat fa uns mesos, ni en el Pressupost municipal no hi ha cap 
partida per protegir la maternitat, conciliació, serveis públics o ajuda a família, com llar 
d’infants. I, de fet, en alguns llocs de treball de l’Ajuntament, com ara la Policia Local, els agents 
tenen jornades de treball maratonianes, comencen a les 9.30 del matí i acaben fins a les 9 de 
la nit. O, per exemple, posaré un exemple, aquest mateix Ple se celebra, està convocat sempre 
habitualment a les 7.30 de la tarde, la qual cosa potser hauríem de fer-nos mirar aquestes 
mesures per tal de poder conciliar el nostre temps i els nostre oci i la nostra vida particular. 
 
Per tant, esperem que poguéssim anar aplicant poc a poc aquestes mesures i, per tant, votarem 
a favor. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, no és cap 
novetat que els horaris del nostre país tenen un desajust important respecte a la majoria dels 
països d’Europa i del nostre entorn. Dificulta, al nostre país, enormement la conciliació familiar.  
 
També és cert que és molt complicat canviar d’un dia per a l’altre, perquè tenim uns hàbits, 
tenim unes rutines que, en definitiva, tampoc ens hem inventat, sinó que provenen de la nostra 
manera de fer, de la nostra cultura. 
 
Però, en tot cas, estem convençuts que cal fer alguna cosa, cal introduir ajustos que permetin 
uns horaris més racionals, uns horaris que permetin conciliar els horaris laborals i la família, 
però no es pot fer de manera unilateral, s’ha de consensuar amb els diferents sectors que 
intervenen en això, també amb el comerç, amb l’ensenyament, amb el sector de l’oci, amb 
l’administració i, per tant, queda evident que una reforma d’aquest tipus ha de gaudir d’un 
ampli consens de tota la nostra societat i també de les institucions. 
 
En aquesta línia és en la que està treballant el Parlament de Catalunya, també el Govern de la 
Generalitat, per tal de tenir acaba una proposta per tal de poder iniciar les modificacions 
legislatives pertinents i, per tant, comptarà amb el nostre suport. 
 
Un apunt respecte al que ha dit el senyor Roig: els convenis a l’Ajuntament de Tortosa, aquí i a 
totes les societats que depenen d’aquest Ajuntament, s’han aprovat amb el consens i amb el 
vot favorable de tots els representants sindicals, introduint aquelles mesures que vam creure 
pertinents, però sempre amb el vot afirmatiu de tots els representants sindicals i també en el 
cas de la Policia Local que vostè ha esmentat. 
 
Per tant, aquesta moció comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. Saben que no és 
costum, però si em permeten ficar cullerada en relació, jo crec que la millor forma és donant-ne 
exemple. A hores d’ara ja no ho canviarem perquè ens queda un Ple ordinari, però jo els hi 
proposaré, si tenen a bé els ciutadans que sigui alcalde i, si no, doncs ho proposarem igual el 
nostre grup, el primer que hem de fer és canviar l’horari dels plens ordinaris. Els funcionaris i 
sobretot els companys de la premsa ho agrairan.  
 
Tradicionalment sempre semblava que era un problema, sobretot per a aquells que treballen, 
però jo crec que avançar un parell o tres d’horetes l’inici dels plens ordinaris ens ajudaria a, 
doncs, poder donar exemple del que es demana a aquesta proposta i, per tant, doncs per fer 
això, segurament el més assenyat, en tot cas això ja ho decidirà la propera Junta de Portaveus, 
no la propera, sinó la del proper mandat quan s’acordin els termes dels plens ordinaris que es 
fan a principi de mandat, però crec que seria raonable poder-los, bé, més enllà del dia, que ja es 
discutiria, però poder-los fer en un horari més laboral i començar-los a primera hora de la tarde 
per a que hi hagi..., de vegades tenen durada de 4 o 5 hores, acabar a les 11.30 o les 12 de la 
nit segur que és de tot, menys dirigit en la direcció de la proposta. 
 
Per tant, em pareix molt encertada la proposta, més enllà d’altres que es porten als nivells dels 
parlaments o d’on sigui. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies senyor alcalde. 
 
Gràcies a les companyes i companys que han donat suport a aquesta moció. Penso que és bo 
que actuéssim i donéssim exemple. I el proper Ajuntament, sigui el que sigui i serà el que els 
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tortosins i les tortosines vulguin, que els plens ordinaris siguin a una hora conciliadora amb la 
vida familiar. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
20. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR 
LA COMPAREIXENÇA COM A PART, DE L'AJUNTAMENT DE  TORTOSA, EN LA QUERELLA CONTRA 
L'ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSELLAMENT DE L'ALCALDE DE 
TORTOSA, JOSEP RODRÍGUEZ I MARTÍNEZ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
 
“ El passat 8 d'agost, va fer setanta-cinc anys que el que havia estat alcalde de Tortosa, Josep 
Rodríguez Martínez va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un 
consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals de cap mena. 
 
Cap govern espanyol d'ença de la transició al règim constitucional espanyol actual ha anul·lat les 
penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant en Josep Rodríguez 
Martínez, com totes les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el president de la 
Generalitat Lluís Companys) i empresonades pel règim feixista del general Franco continuen 
essent considerades culpables per la justícia espanyola. 
 
L'Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat dels 
crims del feixisme, emparat en la Llei d’amnistia de l’any 1977, que deixava sense cap mena de 
càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d'auxili i els comesos pels funcionaris i agents 
de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de les persones. 
 
Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans i d'entitats del prestigi de Human Rights Watch o Amnistia Internacional per 
haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d'amnistia continua 
vigent i emparant la impunitat dels crims de la dictadura franquista. 
 
Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la democràcia 
i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanents a tots els tortosins i 
tortosines i d'una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant de l’alcalde Josep Rodríguez, 
com la de tots els tortosins i tortosines que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el 
règim feixista del dictador Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el 
règim actual, de tal manera que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i 
manca de fonament democràtic. 
 
Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa 
dos anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes. 
Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar el 15 
d'octubre de 2013, al Jutjat Federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria 
Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per 
l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes catalans, entre els quals hi ha Josep 
Rodríguez i Martínez, i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
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És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següent ACORDS : 
 
PRIMER. Cursar les instruccions oportunes als serveis jurídics d'aquest Ajuntament, per tal que 
iniciïn els tràmits per afegir-se com a part demandant en la querella presentada al Jutjat Central 
núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament 
de l’alcalde de Tortosa, Sr. Josep Rodríguez Martínez, entre altres. 
 
SEGON. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme 
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
TERCER. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al 
Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya i a les presidències de la Generalitat i del Parlament 
de Catalunya. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor 
Monclús: El 8 d’agost d’aquest any passat va fer 75 anys que el que havia sigut alcalde de 
Tortosa, el senyor Josep Rodríguez Martínez, va ser afusellat per la dictadura franquista després 
de ser condemnat a un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals de cap tipus. 
 
Cap govern espanyol des de la transició al règim constitucional espanyol actual ha anul·lat les 
penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa, tant Josep Rodríguez Martínez 
–el nostre alcalde màrtir– com totes les persones afusellades –entre elles també el president 
de la Generalitat Lluís Companys– i les persones empresonades pel règim feixista del general 
Franco continuen essent considerades culpables per la Justícia espanyola. 
 
L'Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat dels 
crims del feixisme, i això emparat en la Llei d’amnistia de l’any 77, del 1997, que deixava sense 
cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d'auxili i els comesos pels 
funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de les persones. 
 
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans i d'entitats de prestigi, com Amnistia Internacional, perquè s’havia incomplert 
la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d'amnistia continua vigent i està 
emparant la impunitat dels crims de la dictadura franquista. 
 
Aquesta situació que s’allarga en el temps suposa en si mateixa una perversió de la democràcia 
i les seves conseqüències suposen un greuge i una agressió permanent a tots els tortosins i 
tortosines i d'una forma molt especial i dolorosa a les famílies, als familiars tant de l’alcalde 
Josep Rodríguez, com de tots els tortosins i tortosines que van sofrir les represàlies de l’Estat 
espanyol baix el règim feixista del dictador Francisco Franco. U 
 
És un greuge i una agressió que es perpetua en el règim actual, de tal manera que el converteix 
en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i manca de fonament democràtic. 
 
Tancades, doncs, les portes de la Justícia espanyola, la Justícia argentina ha assumit des de fa 
dos anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes. I 
amb l’obertura de la via de la Justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar el 15 
d'octubre de 2013, al Jutjat Federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria 
Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per 
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l’afusellament del president Lluís Companys, de 45 alcaldes catalans, i entre els quals hi ha 
l’alcalde de Tortosa Josep Rodríguez i Martínez i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
 
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció 
d’aquests acords: 
 
Primer: cursar les instruccions oportunes als serveis jurídics d'aquest Ajuntament, per tal que 
iniciïn els tràmits per afegir-se com a part demandant en la querella presentada al Jutjat Central 
núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament 
de l’alcalde de Tortosa, senyor Josep Rodríguez Martínez, entre altres. 
 
Segon: reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme 
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
I tercer: enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al Ministeri 
de Justícia del Govern d'Espanya i a les presidències de la Generalitat i del Parlament de 
Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
bé, jo abans que res el que vull dir és que faré una exposició totalment respectuosa amb tots els 
tortosins i amb totes les tortosines i amb les seves famílies, “inclosats” també, com és lògic, 
l’alcalde que va ser d’aquesta ciutat, el senyor Josep Rodríguez. Tots els tortosins, totes les 
tortosines, les seves famílies, de qualsevol bàndol que van sofrir les bestieses que es 
produeixen i les injustícies que es produeixen en un conflicte armat.  
 
Qualsevol guerra, encara més les guerres civils, són exemple d’allò que mai la persona humana 
tindria que arribar, encara que malgrat tot arriba constantment. I encara essent més sagnant, 
no per culpa de la ciutadania, quan sí per culpa de dirigents, unes vegades incompetents, i 
altres vegades egoistes en defensa dels seus interessos personals. 
 
La vida és tan curta que no té cap justificació, ni inclús la ideològica, perdre-la, sigui per acció o 
sigui per omissió, perdre-la violentament. Pau: aquesta és la ideologia que tots, tots hem de 
defensar, la pau.  
 
Al 1975 es va iniciar la transició cap a la democràcia com estatut polític. Un punt espinós, 
dificultós fou la reconciliació, el punt de reconciliar-se els germans enfrontats durant la guerra 
civil. Comptat això, entre altres aspectes, en dos: primer comptant amb el perdó tant per un com 
per als altres, ja que tothom d’alguna forma fou culpable de greus delictes comesos en aquell 
temps; i també comptant, en segon lloc, amb la renúncia per part de l’Estat a exercir la coacció 
penal contra aquell d’un bàndol o de l’altre bàndol que havien vulnerat béns jurídics bàsics. La 
trilogia bàsica i fonamental, jo vull dir encara més, és: perdó, reconciliació i pau. 
 
Al 1976 es promulga el Decret d’amnistia parcial, que no va se suficient. I al 1977 naix la Llei 
d’amnistia aprovada, vull recordar, per pràcticament tots els partits en representació al Congrés 
dels Diputats: UCD en aquell moment, PSOE, Partit Comunista d’Espanya, Partit Socialista 
Popular, Minoria Vasco, Minoria Catalana, etc. 
 
La Llei és defensada i, alhora, és avui qüestionada. Cal, per tant, resoldre la qüestió 
jurídicament, que no mancant o mitjançant la política, ja que llavors és molt probable que no hi 
hagi una pau. Hi ha que buscar noves vies jurídiques diferents de les proposades a la mesura, ja 
que són mesures que presenten força dificultats, tant de tipus jurídic com de tipus tècnic. 
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En tot cas, honor a tots aquells del bàndol que foren que van morir reduint involuntàriament 
l’únic gran bé que tenim les persones, que és la vida. I després pau. I després mirar cap 
endavant. 
 
La nostra postura en aquesta moció serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer 
lloc voldríem ressaltar des del nostre grup municipal que la memòria històrica és fonamental i 
molt important per a que una societat pugui progressar i avançar i, evidentment, dins aquesta 
memòria històrica encara és més fonamental avançar en la memòria democràtica i, per tant, 
aquelles persones, aquells col·lectius o aquells períodes històrics que s’ha avançat en drets 
democràtics, perquè malauradament al nostre país només hi ha dos etapes –més enllà de 
l’actual democràcia–, dos etapes en la història en que hem sigut democràcies i amb moltes 
dificultats. 
 
Per tant, és important la memòria històrica, és importantíssima la memòria democràtica per 
poder fer pedagogia de cara la societat actual de que la democràcia ha costat moltíssims al 
nostre país que sigui possible. I, tot i això, encara tenim una democràcia de baixa intensitat, tal i 
com moltes persones considerem. 
 
Pel que fa al nostre alcalde Josep Rodríguez, alcalde màrtir, és evident que era una persona que 
s’ha demostrat que no va fer cap mal a la nostra ciutat, que va ser alcalde en un període molt 
difícil –en plena Guerra Civil– i que malauradament, tot i això va ser afusellat ja en època de la 
dictadura franquista, com van ser afusellades milers i milers de persones de diverses 
ideologies, simplement perquè no estaven sota les ordres i les idees precisament de la 
dictadura que encapçalava el general Franco. 
 
Per tant, entenem que, actualment que vivim en un Estat democràtic, és absolutament 
necessari i just que es faci un reconeixement a aquestes persones. I també en aquest sentit 
entenem perfectament que, com la justícia espanyola no ho ha fet i sí que hi ha aquesta 
iniciativa per part de la justícia a argentina d’aquesta querella presentada en contra dels crims 
comesos per l’Estat espanyol que ha presentat Esquerra Republicana i que afecta al nostre 
alcalde, el nostre grup municipal, com no pot ser d’una altra manera, donarà suport a aquesta 
moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, tal i com vam dir el dia de l’homenatge per part del nostre Ajuntament –el seu 
Ajuntament– a Josep Rodríguez, es va realitzar un acte de justícia amb l’atorgament de la 
medalla Pugna Pro Patria Tortosa el passat dia 19 de desembre. Una medalla donada a títol 
pòstum a l’alcalde de Tortosa durant la Guerra Civil. 
 
Com dèiem aquell dia, Josep Rodríguez era un home bo, era un bon home. Un home afusellat 
l’any 39 amb només 42 anys, quan les tropes “sublevades” contra el Govern republicà van 
entrar a la nostra ciutat. Un home que va morir assassinat després d’un simulacre de judici i els 
seus crims van ser només tenir ideals i haver complert amb la seva obligació. 
 
Josep Rodríguez era un bon home que va complir amb la seva obligació. De res li va servir haver 
intercedit per salvar vides d’un i l’altre bàndol. De res va servir la seva feina abnegada per la 
ciutat per fer front als bombardejos i les mancances i penúries que va patir la població. De res 
va servir haver acollit refugiats procedents que fugien de la guerra. De res va servir haver 
construir refugis per defensar la població en atacs aeris o haver aconseguit alimentar als que 
van quedar bloquejats a Tortosa per causa del desbordament del riu Ebre l’octubre del 36.  
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De res va servir en la seva defensa haver complert amb la seva obligació. Ell creia en la justícia 
i, per tant, convençut per la propagada feixista que res passaria a aquells que no tenien les 
mans tacades de sang, va tornar a la seva ciutat i va ser empresonat i ajusticiat. Aquesta va ser 
la tràgica sort d’aquells que van morir per defensar el seus ideals, per ser d’esquerres. 
 
L’homenatge a Rodríguez ens va obligar a recordar que Tortosa va ser una de les ciutats més 
castigades durant la Guerra Civil. Una Guerra que va portar a molts tortosins i tortosines a patir 
presó, exili, suposant la mort de molts homes bons com Josep Rodríguez que van morir per 
defensar allò que pensaven. 
 
Per aquesta raó, amb aquesta moció, amb aquesta petició pensem que rendim un homenatge a 
Josep Rodríguez i alhora també recordem a altres persones de la nostra ciutat represaliades. Un 
acte de justícia per a aquells que, com ell, van cometre el crim de lluitar per la justícia i que 
durant molts anys van ser castigats per l’oblit. 
 
Com deia aquell dia, Tortosa està en deute amb aquell que va ser el seu alcalde i que, fins i tot, 
hi a donar la vida. Per aquesta raó donarem suport a aquesta moció. 
 
I no voldria finalitzar sense tornar a recordar que, sense dubte, avui ens farien falta molts 
homes com Josep Rodríguez. Homes bons, dones bones, personatges que amb un alt sentit de 
responsabilitat, tal i com va ser l’alcalde Rodríguez, que posà per sobre dels seus interessos els 
interessos de tots i totes, la defensa dels drets i les llibertats, en definitiva, democràcia, que, en 
definitiva, és el que estem fent avui donant suport a aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta 
moció també comptarà amb el nostre suport, tot i que d’entrada no som molt partidaris d’acudir 
a judicis de fora del nostre país, del l’Estat, que no siguin de la Unió Europea ni cap cort de 
caràcter internacional, i menys la d’un país que com s’ha demostrat també es plantegen molts 
dubtes respecte al funcionament de les seves institucions polítiques i judicials.  
 
Però en tot cas, tot i no compartir al 100% la línia processal d’aquesta querella, entenem que 
cal avui aprovar aquesta moció. I per tal de que no hi hagi cap dubte respecte al nostre 
posicionament i a la necessitat de que es restitueixi la dignitat del que fou el nostre alcalde, un 
ciutadà tortosí, un bon home que, a més a més, va fer molt bé i que no va fer cap mal i que, a 
més a més, ho va fer sense mirar cap color polític i ens va representar la nostra institució, va ser 
l’alcalde de la ciutat com a màxim responsable i va ser afusellat d’una forma absolutament 
injusta i, per tant, el que avui hem de fer és deixar clar que aquest Ajuntament hem d’estar al 
costat de poder restablir la seva dignitat i aquest fet tan injust que va ser el seu afusellament. 
 
Per tant, ja vam mostrar el nostre homenatge per part d’aquesta corporació recentment i, per 
tant, avui fem aquest pas també per tal de restablir la seva dignitat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Jo crec que només he d’agrair que s’aprovi aquesta 
moció per defensar una persona, que va ser l’alcalde dels tortosins i tortosines que els va tocar 
viure en aquell moment i en aquella època. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
dinou vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del 
grup municipal del PP. 
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21 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR 
QUE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RECLAMI A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA CONSTRUCCIÓ 
DEL TERCER INSTITUT DE TORTOSA. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya: 
 
“Atès que la creació del tercer institut de Tortosa va ser anunciada el 24 d'abril de 2009 pel 
conseller d’Educació en aquell moment, Ernest Maragall, per tal de fomentar la cohesió social i 
equilibrar l’oferta educativa de Tortosa amb la presència d'un nou centre educatiu al marge 
esquerre del riu. En aquesta mateixa visita l’Ajuntament de Tortosa va anunciar que havia 
aprovat cedir a la Generalitat de Catalunya els terrenys per a la construcció del tercer institut, 
que s’ubicarà entre l’autovia d'entrada a Tortosa i el pont Tirant lo Blanc, en concret al Pla 
Parcial Temple Sud i amb una superfície de 10.488 metres quadrats. 
 
Atès que aquest tercer centre, l’Institut de Tortosa, va començar a funcionar pel seu compte l'1 
de juliol de 2010 en una part de l’actual Institut de l’Ebre i el setembre de 2011, mentre no es 
construïa el tercer institut, es va instal·lar provisionalment a l’edifici Betània on ha estat fins 
aquest curs, adoptant el nom d'Institut Cristòfol Despuig. 
 
Atès que mentre no es construïa el tercer institut el Departament d’Ensenyament va adoptar 
diferents solucions provisionals per acollir el tercer institut, com l’adequació de les instal·lacions 
del Betània. 
 
Atès que al Pla d’acció municipal del Govern de CiU a Tortosa hi figurava com accions consolidar 
l’Institut Cristòfol Despuig i impulsar la construcció de nous centres educatius, entre ells aquest 
tercer institut, per aquest mandat. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa s’ha interpel·lat al Govern 
municipal, i se li han demanat en continuades ocasions garanties de que es tiraria endavant el 
projecte del tercer institut quan hi hagués la dotació pressupostària, i que una i altra vegada 
tant la regidora com l’alcalde han dit als tortosins i tortosines que es faria un tercer institut i que 
en cap cas l’Escola de Sant Llàtzer es convertiria en institut – escola. 
 
Atès que aquestes afirmacions van ser, per part del Govern municipal més evidents després que 
es traslladessin al col·legi de Sant Llàtzer dos dels cursos del Cristòfol Despuig. 
 
Atès que finalment el Departament d’Ensenyament  ha optat per la coexistència d'escola i 
institut en un mateix edifici, a l’Escola de Sant Llàtzer. 
 
Atès que aquesta decisió comporta que tots els estudiants d'ESO i Batxillerat de l’Institut 
Cristòfol Despuig facin el proper curs al entre educatiu Sant Llàtzer, al mateix edifici on 
actualment ja reben classes els alumnes de 1r i 2n d’ESO d'aquest centre així com els de 
primària de l’Escola Sant Llàtzer. 
 
Atès que l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha anunciat que es descarta definitivament la 
construcció del tercer institut al Pla parcial Temple Sud en resposta a la demanda de la 
comunitat educativa. 
 
Atès que s'ha anunciat que en breu la Generalitat iniciarà les obres d'ampliació d'aquest 
equipament per encabir-hi fins a 7 noves aules que han de permetre el trasllat complet de tot 
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l’alumnat de l’Institut Despuig des de l’antic Betània, on fins ara han estat de manera 
provisional. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha detallat que les expectatives de natalitat permeten 
garantir un horitzó d'entre deu i vint anys amb l’espai suficient per a la demanada prevista 
d'alumnat i que, per tant, en aquest temps no es construirà un tercer institut a Tortosa. 
 
Atès que des de la direcció de l’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa no es renuncia a tenir un 
edifici nou, separat de qualsevol altre i que es considera la mesura adoptada pel Departament 
d'Ensenyament com una solució "òptima” a curt termini, i confien que la construcció d'un nou 
edifici al Pla parcial Temple Sud no caigui de la planificació de la Generalitat, assenyalant que 
en cap cas acceptarien la creació d’un institut - escola. 
 
Atès que està a clar que s'han d'optimitzar recursos, però que no s'ha d'acceptar que el context 
de dificultat actual serveixi d'excusa per retallar en serveis essencials, en aquest cas 
desafavorint l’educació publica. 
 
Atès que tant des de l’Ajuntament de Tortosa com des del Departament d’Ensenyament  han 
defensat sempre que es faria el tercer institut. 
 
Atès que l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va afirmar que en cap cas l’Escola de Sant Llàtzer es 
convertiria en institut - escola després que es traslladessin ja dos dels cursos del Cristòfol 
Despuig. 
 
Atès que amb aquesta decisió Tortosa perd un equipament, un centre de referència, una decisió 
que també farà que l’Escola de Sant Llàtzer renunciï a part de les instal·lacions que hauran de 
compaginar amb l’institut. 
 
Atès que considerem que Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, no pot renunciar a la 
construcció d'un tercer institut al marge esquerre del riu. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a que no renunciï a la construcció del tercer institut de 
Tortosa. 
 
SEGON. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a que demani al Departament d’Ensenyament  de la 
Generalitat de Catalunya rectifiqui en la seva decisió i procedeixi, tan bon punt hi hagi dotació 
pressupostària, i en tot cas a curt termini, a construir el tercer institut en els terrenys on va ser 
projectat, cedits ja per l’Ajuntament de Tortosa, al Pla parcial Temple Sud. 
 
TERCER. Que es comuniqui l’acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i a la delegació d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre.”  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el Partit Socialista del 
nostre grup no renuncia a la construcció del tercer institut de Tortosa i pensem que l’Ajuntament 
de la ciutat tampoc ho hauria de fer. 
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I així s’ha defensat des de tots els grups polítics de la nostra ciutat, inclús pel grup polític de 
Convergència i Unió, que fins i tot portava aquesta acció en el seu Pla d’acció municipal. Bé, 
també portaven en el seu Pla d’acció municipal les piscines, una zona d’oci al pont i això del 
tercer institut no deixa de ser una de les altres promeses incompletes, al nostre entendre. 
 
Fa uns dies, per sorpresa, i m’agradaria dir-ho així, d’amagatotis el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya ens va sorprendre anunciant una opció que l’alcalde de Tortosa i 
la regidora d’Educació havien negat reiterades vegades: que no hi hauria un tercer institut. 
 
Aposten per portar els alumnes més grans al col·legi dels xiquets de Sant Llàtzer. La Generalitat 
considera que ara a Tortosa no li fa falta un edifici i que d’aquí 10 o 20 anys ja ens ho 
plantejarem. 
 
El Govern municipal, al nostre entendre, ho aplaudeix. Clar, evidentment, són els governs amics 
i, per tant, posem davant el partit, al nostre entendre, que el Tortosa.  
 
Nosaltres diem que no. No renunciarem a la construcció del tercer institut que s’ha de construir 
als terrenys del Pla parcial del Temple Sud, que han estat cedits a la Generalitat des de fa anys. 
Perquè en tenim dret, perquè és una resposta a la demanda educativa, perquè ho demanen 
professors i la resta de la comunitat educativa, perquè genera llocs de treball al territori, 
empreses de construcció, serveis, generant llocs de treball i riquesa a la ciutat. I per què no? 
Perquè som Tortosa, i Tortosa és la capital de les Terres de l’Ebre i també ha de ser la capital 
educativa del territori. Educació per davant d’educació. I educació i educació. 
 
L’educació es fonamental per tenir un futur, per a que els nostres fills i els nostres joves tinguin 
un futur. I Tortosa no pot perdre un equipament com és un centre de referència com aquest. 
 
No entenem com una opció de ciutat, perquè el Govern –el que l’havia defensat fins fa poc, 
assegurant que era prioritari i estava recollit en el PAM– ara ho deixa sense efecte. Podem 
entendre que no és el moment de dotació pressupostària i s’ha d’optimitzar recursos. D’acord. 
Però no acceptem que el context de dificultat actual serveixi d’excusa per retallar serveis 
essencials, desafavorint l’educació pública. Igual que s’ha fet en la salut desmantellant el nostre 
Hospital de referència, o ara ho fa el Departament d’Ensenyament amb l’excusa de la crisi 
tractant d’imposar un model educatiu que no compartim. 
 
No podem entendre que es renunciï a curt termini el tercer institut. Per aquesta raó demanem al 
Govern de la Generalitat que, en quan hi hagi dotació pressupostària, tiri endavant el tercer 
institut, un projecte el qual com a ciutat, àdhuc com a tortosins i tortosines no hi podem 
renunciar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, la nostra postura en aquest tema serà, doncs bé, 
positiva en la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal no està d’acord en la política que està portant a terme el Govern de la Generalitat en 
relació a les retallades en educació.  
 
I en aquest sentit també considerem que, més enllà d’aquesta solució provisional que ha dut a 
terme el Govern de la Generalitat per ubicar el tercer institut al complex de Sant Llàtzer, cal 
continuar reivindicant com Ajuntament la construcció del nou edifici del tercer institut i, per tant, 
votarem favorablement a la moció. 
 



 

- Pàg. 168 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies. 
 
Bé, les noves tecnologies educatives, l’avançament de la ciència, les noves corrents 
pedagògiques cada vegada requereixen més de més aules, d’aules més específiques i, a més a 
més, de tenir menys ràtio d’alumnat dintre d’una aula per poder arribar a una formació 
d’excel·lència. 
 
Nosaltres li votarem que sí a aquesta moció perquè, a més, creiem veritablement que sí que és 
necessari l’edifici del tercer institut –el tercer institut ja està–, però sí que és necessari per fer 
aquesta educació amb més excel·lència, que el nostre alumnat estigui millor –i el professorat 
inclús–. 
 
Però li volem dir que, una vegada més, aquí es nota l’escanyament a que ens porta l’Estat 
espanyol. Sí que la Generalitat en té responsabilitat, però també en té responsabilitat com ens 
escanyen cada vegada més.  
 
Nosaltres esperem que a partir de la independència poguéssim fer el tercer institut i els que 
convinguin. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré 
per exposar-li al senyor Roig que ni aquest Govern municipal ni el grup de Convergència i Unió 
hem renunciat a res, per tant, no digui coses que no hem dit en cap moment. I és fals que 
haguem dit que renunciem a tenir aquest nou equipament al Pla parcial Temple Sud. I, per tant, 
vostè diu unes certes falsedats al llarg de la moció i també les ha dit ara en la seva presentació. 
 
Diu que això és com un institut escola. No és un institut escola, vostè ho hauria de saber i si no 
ho sap li explicarem i també li han explicat des de la comunitat educativa. Un institut escola és 
el que tenim precisament a Jesús, no és el que es fa a Sant Llàtzer. Aquí tenim una escola, 
l’Escola de Sant Llàtzer, que hem recuperat un Govern de Convergència i Unió que fa 
tantíssimes retallades però que ha construït una escola a la nostra ciutat i que també governant 
aquest Ajuntament i que vostès, precisament, no van ser capaços de tirar endavant quan 
governaven aquí i a la Generalitat. I recordo també que era una època on no hi havia la situació 
pressupostària i financera que té el Govern de la Generalitat a dia d’avui. 
 
Aquesta Escola mantindrà la seva personalitat, igual que el seu institut, que continuarà 
mantenint aquesta tasca. Per tant, dos equips directius, dos projectes diferents. I aquí es fa 
batxillerat, cosa que a l’institut escola no es fa batxillerat, a Jesús no se’n fa. Per tant, moltes 
diferències respecte al que està vostè intentant confondre a la gent. 
 
Jo entenc que s’ha de tenir bastanta vergonya per venir aquí a parlar-nos de l’escola quan van 
ser incapaços de tirar-la endavant després d’anar-la pregonant i anar dient mentides sobre la 
imminent construcció, i que no hi hagués ni un euro consignat al pressupost. I, a més a més, no 
estaven ni els terrenys del tot cedits al Govern de la Generalitat, que vam tenir que cedir aquest 
Govern municipal. 
 
Respecte a l’institut, el que van fer vostès va ser la frivolitat de crear-lo sense tenir espai. I 
aquest Govern municipal, amb un Govern de Convergència i Unió a la Generalitat, el que va fer 
va ser dotar-li d’un espai al lloc on estan a dia d’avui i tenir aquesta nova instal·lació que no 
tenien al seu moment. 
 
Totes les decisions s’han pres amb el suport de la comunitat educativa, amb el suport de les 
dos direccions del centre –tant del centre com de l’equip directiu de l’institut– i també amb les 
dos AMPE’s dels dos centres.  
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I tenint en compte la situació que tenim i també responent al que ens va dir en el seu moment 
el director de l’institut, que són conscients de les circumstàncies econòmiques, de les 
circumstàncies socials i de les circumstàncies demogràfiques i de quan aquestes canvien –i 
també cito en aquest cas al director–, continuarem demanant aquest nou centre, aquest nou 
equipament. 
 
Per tant, en cap moment hem renunciat a l’Institut Cristòfol Despuig, al nou institut, al nou 
equipament de l’Institut Cristòfol Despuig, ans al contrari: primer el vam dotar d’un espai i ara el 
millorem amb un equipament nou que es construeix i que en cap cas és un institut escola. 
 
Per tant, suposo que aquesta moció deu respondre a la impotència d’aquells que no van saber 
en el seu moment construir una escola ni crear un institut en condicions, simplement li van 
donar el nom, recordo, d’un Institut Tortosa, que van saber ficar un cartellet i poca cosa més i, 
per tant, suposo que avui se senten amb remordiments per tal de poder demanar aquesta 
moció. 
 
Tot i això, per a que quedi clar li oferiríem que li votaríem el primer punt a favor sempre i quan 
modifiqués el segon dels punts, de manera que donéssim suport a la iniciativa que ha pres el 
Departament d’Ensenyament respecte a la nova ubicació de l’Institut Cristòfol Despuig i que 
quan es produeixin les circumstàncies econòmiques, socials i demogràfiques es procedeixi a la 
construcció del nou equipament.  
 
Si és així, comptaria amb el nostre suport perquè és el que nosaltres hem dit des del principi 
que va succeir aquest fet, és a dir, entenem que no renunciem a la construcció d’aquest nou 
equipament al Pla parcial Temple Sud, però que considerem que a dia d’avui, tenint en compte 
les necessitats econòmiques, socials i demogràfiques que hi ha avui a la nostra ciutat, aquesta 
és una bona decisió, la que s’ha pres a dia d’avui, i que està en molt millors condicions aquest 
equipament i aquest institut que, a més a més, compta amb el suport, com he dit, de la 
comunitat educativa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyors regidores, 
senyores regidores, agrair, evidentment, el vot favorable dels grups municipals que així ho han 
fet.  
 
I miri, senyora Roigé, vostè sempre fa el mateix: la política del “i tu més, i tu més, i tu més, i tu 
més”, i clar, així no es pot avançar. A veure, és cert o no és cert que en una roda de premsa, el 
Departament, el director de Serveis Territorials i l’alcalde van anuncia de que es renunciava al 
tercer institut. Això és així. Per qüestions econòmiques, com vostè ha dit, 15 o 20 anys ja ens ho 
plantejarem. Però això és així. Això és així. És cert o no és cert? 
 
És cert, eh, és cert que la comunitat educativa –que en aquell moment en aquella roda de 
premsa estaven presents els dos directors–, després diuen “no, no, és que no renunciem, no 
renunciem”. Per tant, hi ha un “dribling” en quant a que diuen que no hi renuncien. Això és així i 
vostè no pot negar-ho. 
 
Jo no he dit en cap moment que allò és un institut escola. Una altra pregunta, i la regidora pot 
dir-ho aquí, és que no volem que allò sigui un institut escola, com sempre ha dit la comunitat 
educativa de l’Institut Cristòfol Despuig, que no volen que allò acabi essent un institut escola, 
que és el que pot passar si es van pegant aquests petites passes, que pot passar. I és un 
advertiment i és una demanda del nostre grup que no ho sigui. 
 
I, evidentment, evidentment dir-li que lamento molt que vostè parli de vergonyes, no vergonyes. 
Miri, quan vostè parla, sempre parla del passat. Jo parlo del present i el present és que creiem 
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que el Departament d’Ensenyament no pot renunciar a tenir present el tercer institut i ajornar-
ho per a d’aquí, la construcció de l’edifici del tercer institut, perdoni, i ajornar-ho per a d’aquí 10 
o 20 anys. Que s’ha de tenir present ara i que s’ha de tirar endavant perquè els terrenys, com 
vostè i jo ho he abans a la moció, estan cedits i, per tant, en aquest sentit tirar endavant per 
aquí. 
 
I no li acceptarem, evidentment, la proposta que ens fa, entenent que nosaltres no estem 
d’acord en que això sigui una solució a llarg termini i, per tant, el que volem és que això sigui 
una solució a curt termini, però que es tiri endavant la construcció del tercer institut. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.  
 
Com que ha fet unes al·lusions claríssimes al director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament que, òbviament, no està present al Ple, i a l’alcalde, que sí que està present al 
Ple, com comprendrà li hauré de respondre, i no voldria respondre-li molt durament. 
 
Miri, escolti, de renuncia no va parlar ningú en cap moment. És que clar, s’inventa les coses. 
Vostè fa algunes afirmacions en l’expositiu d’aquesta moció que després, evidentment, no ha 
tingut el valor de dir-les en aquest Ple, respecte a afirmacions que no són veritat. És que no són 
veritat. 
 
Miri, com he de renunciar jo a la cessió d’uns terrenys que he fet jo, que ha fet aquest 
Ajuntament, que no havia fet els deures l’anterior Govern encara que havia començat a parlar 
d’un tercer institut. No havia ficat...., qui va ficar els terrenys a disposició del Govern tripartit, 
senyor Roig? Qui els va ficar? Aquest alcalde. Va fer “algo” el Govern tripartit del tercer institut? 
No. No.  
 
I quan acordem aquesta solució amb la comunitat educativa, com molt bé li ha explicat, amb 
aquest alcalde i el director dels Serveis Territorials en cap moment parlem de renuncia. Hem 
demanat el retorn d’aquests terrenys per part de la Generalitat? No ho hem demanat.  
 
Ara, el que en paraules absolutament raonables i que subscrivim al 100% que diu el director de 
l’institut és dir, escolti, avui per avui ni les circumstàncies econòmiques, ni les circumstàncies 
socials, ni les circumstàncies demogràfiques permeten o recomanen la construcció del nou 
institut. 
 
I el que li està proposant la senyora Roigé és subscriure a la moció, entre cometes si vol, 
aquestes paraules. I si estem d’acord amb això i no fem demagògia pre-electoral, escolti, 
aprovem-ho. 
 
Vostè vol que l’Ajuntament de Tortosa es manifesti que no renuncia a aquesta construcció? Clar 
que no renunciem. Com hem de renunciar a una construcció en un mandat que s’acaba d’aquí 
dos mesos? És absurd.  
 
Ara, que durant els propers anys s’hagi de construir aquest institut, des de la nostra òptica no 
és raonable. Per què? Perquè tenim un espai educatiu a la ciutat que és absolutament 
compatible i és recomanable i és un espai educatiu tal i com es requeria en el seu moment per 
equilibrar l’ensenyament secundari a la ciutat, a la part esquerra i a la part dreta del riu. A la 
part dreta amb dos instituts i a la part esquerra amb un institut, amb els seus batxillerats 
corresponents i anant tendint a la ubicació, cadascú a la seva part d’institut, amb unes 
instal·lacions noves. 
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Quan vostès parlen de retallades, jo els hi he de preguntar: quan s’ha construït un centre 
educatiu a la ciutat de Tortosa amb un cost de 5 milions d’euros? Quan s’ha construït una 
ampliació d’un altre centre educatiu per ficar un institut escola a Jesús? Quan s’ha recuperat 
l’última escola que es va recuperar o es va crear a Tortosa? Quan s’ha fet? Que ho ha fet el 
Govern de les retallades, potser?  Aquest és el Govern que ho ha fet? Perquè clar, la gent no ho 
entendrà. Clar, quina explicació els hi donen a la gent? Doncs sí, miri, aquest Govern tan 
pervers, aquests pressupostos recolzats, també s’ha d’agrair, per Esquerra Republicana, han 
permès poder fer la construcció d’aquest centre educatiu a Sant Llàtzer. 
 
I fa tres anys va ser una acció valenta en aquell moment del Govern de la Generalitat de 
recuperar una escola que feia 20 anys que la ciutat havia perdut i que per molt de pregonar, 
pregonar, per recuperar com es va recuperar només feia falta voluntat política. I ho va fer el 
govern que ho va fer. 
 
Llavors, vostès poden fer aquí tots els discursos de retallades. I si realment el que els importa 
és que quedi palès que l’Ajuntament de Tortosa no renuncia, li ha fet una proposta la senyora 
Roigé, i si a vostè li produeix urticària dir que recolza al Govern de la Generalitat en res, ja no li 
demanaran; ara li tornarà a fer una altra proposta per a que li quedi clar a la gent si el que vostè 
vol és que l’Ajuntament de Tortosa es posicioni clarament en que no renuncia o el que vostè vol 
és, simplement, criticar al Govern de la Generalitat, que pot fer perfectament al Parlament de 
Catalunya. 
 
I li recordo que al final els pressupostos que s’aproven a la Generalitat de Catalunya no els 
aprova Convergència i Unió. Els aprova sempre una majoria parlamentària. 
 
I les inversions en educació jo els convido a que facin un exercici: busquin qualsevol legislatura 
de la Generalitat de Catalunya des de la seva restauració a l’any 79, qualsevol. I digui’m en 
quina legislatura, el Departament d’Educació o Ensenyament –com s’hagi dit al llarg de la 
història–, quina, quina, poden buscar-la, quina ha invertit més a Tortosa que aquesta última. I 
quan em diguin una que hagi invertit més que aquesta última, llavors vostès voldran venir aquí i 
a parlar de retallades i parlar d’ajustaments. 
 
Però home, en la que s’ha invertit més, ni governs de Convergència ni governs tripartits, en la 
que s’ha invertit més en la inversió de l’institut escola, la de la recuperació de l’escola, les 
modificacions que s’han fet als diferents centres educatius i la construcció d’un nou complex 
educatiu, que ara vostès vinguin aquí a parlar de retallades, bé doncs, cadascú fa el que creu 
convenient, com ho creu convenient. Però en tot cas, la senyora Roigé li tornarà a fer una altra 
contraoferta per a que a la gent li quedi palès si el que es vol és que es posicioni clarament en 
que no renuncia o simplement es vol fer electoralisme de curta volada. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. 
 
El senyor Roig ens diu, em diu que sempre parlo de passat però el que és evident és que, com li 
ha dit l’alcalde, parlant de present és que avui tenim aquesta escola que no teníem, tenim 
aquest espai per a l’institut que no teníem, tindrem un nou equipament per a l’institut que no 
teníem i tenim aquest institut escola que ja li he comentat. 
 
Però en tot cas, com vostè el que ens diu és que ha de quedar clar que l’Ajuntament de Tortosa 
no renuncia a la construcció d’un nou equipament, el que li proposaríem seria que li aprovaríem 
el primer dels punts i el tercer dels punts suprimint el segon dels punts i, per tant, el que 
quedaria clar és que instem a l’Ajuntament de Tortosa, el que aprovaríem seria:  
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“Instem a l’Ajuntament de Tortosa a que no renunciï a la construcció del tercer institut de 
Tortosa”, perquè aquest sembla ser que és l’objectiu de la moció. I això és un objectiu que 
sembla ser també que compartim tots els regidors i l’alcalde d’aquesta corporació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, miri, urticària no cap. I no es posi nerviós. Cada vegada que parlem del tema 
de política educativa, vostè senyor alcalde es posa nerviós. És que és com si, bé, és com si li 
diguéssim qualsevol cosa personal. No es posi nerviós en cap moment. 
 
Demagògia de curta durada, res. I política de curta volada, res.  
 
A veure, nosaltres hem presentat una moció, senyora Roigé. Quan vostè ha volgut pactat amb 
mi una moció, ara fa molt de temps ja, fa molt de temps, una només em sembla que n’hi ha 
hagut, vostè m’ha trucat, “pot venir, senyor Roig. Parlem-n’hi”.  
 
Hem tingut Junta de Portaveus eh, hem tingut Junta de Portaveus. Vostè en cap moment ha dit 
res de que hi havia una proposta a pactar. Vostès estan d’acord en que diuen aquí –jo ja estic 
content, constarà al llibre de sessions i a l’acta– que vostè no renuncia al tercer institut. No 
entenc, no entenc perquè aquest segon paràgraf que diu: quan hi hagi..., tan bon punt hi hagi 
dotació pressupostària...” els hi sap tan, tan greu.  
 
Llavors, per tant, miri, la moció és la que és. Nosaltres estem a favor del tercer institut, de la 
construcció del tercer institut. Com molt bé a dit l’alcalde, un terrenys cedits, crec si no 
m’equivoco al 2009 o 2010 –ara no ho tinc concretament aquí– i per tant, a partir d’aquí queda 
clar que l’Ajuntament de Tortosa vol que es construeixi el tercer institut i la comunitat educativa 
ha de quedar tranquil·la que així serà. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Jo no em fico nerviós, 
però no he sentit que m’hagi contestat. Quin és el mandat que s’ha invertit més en educació a 
la ciutat de Tortosa, a part d’aquest? M’ha contestat senyor Roig? Potser no té la data. Busqui-
la. I no estic nerviós, busqui-la. Busqui-la.  
 
D’aquí a final de campanya electoral tindrem temps de debatre-ho constantment. Busqui-ho. 
Busqui-ho i digui’m quin és el Govern que ha invertit més en educació a Tortosa en un mandat, 
en un quadrienni, per a que ens entenguéssim. 
 
Evidentment, segurament el Govern del president Pujol amb no sé quants anys, potser sumant-
ho tot va arribar-hi. Potser. Per tant, no estic nerviós. L’únic que espero és la serva contestació. 
Si avui no em pot contestar no es preocupi, ja em contestarà algun altre dia.  
 
I ara m’ha demanat la paraula la senyora Roigé, que li tornarà la contesta. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, per contestar al senyor Roig, perquè clar, vostè ens 
està dient “no tenim cap problema en aprovar aquest segon punt” i ens està dient, li està dient 
al Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Tortosa –en cas que s’aprovés això– que rectifiqui 
la seva decisió i, en tot cas, ho construeixi a curt termini. 
 
Ja li hem dit el que compartim nosaltres i el que comparteix la comunitat educativa i així ho vam 
expressar, que és: quan hi haguessin aquestes condicions econòmiques, social i demogràfiques 
es portés a terme aquesta construcció del nou equipament al Pla parcial Temple Sud, en això 
estem totalment d’acord. Però que, en tot cas, no podem dir que rectifiqui ara una decició que 
no ha pres, que és renunciar perquè no ha renunciat en cap moment tampoc el Govern de la 
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Generalitat, ni que sigui a curt termini perquè seria de no tocar de peus a terra, com estan fent 
vostès i com han fet vostès sempre. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyor alcalde, vostè em diu “no m’ha contestat”. 
És que a veure, vostè mateix ho ha dit, són dades que hem de mirar. I evidentment, vull dir, no 
tinc perquè contestar-li a unes dades, com vostè ha dit, que hi ha molts governs que han passat 
per la Generalitat, evidentment, i fa molts anys. I vostès, dels quals, com sempre només volen 
recordar el passat d’uns i no volen recordar mai el passat dels altres. Això é així. 
 
Senyora Roigé, jo no sé quin interès sobtat ara en aquesta moció li ha agafat en que, després de 
tenir la moció durant tot el cap de setmana i estudiar-se-la, ara de cop i de “repent” nosaltres 
modifiquéssim el contingut. Per tant, la moció és la que és. Si vostès no volen donar suport és 
perquè no volen donar suport.   
 
I, a partir d’aquí els hi dic que quedi ben clar i, com he dit abans, que queda clar que 
l’Ajuntament de Tortosa, la comunitat educativa està clar que ha d’estar tranquil, que el tercer 
institut espero, espero que es farà perquè nosaltres lluitarem per a que així es faci i que no hi 
renunciéssim. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En això confien tots els tortosins i tortosines. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb 
vuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació 
del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
22. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER EXIGIR DE 
NOU AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA PUBLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LES TERRES DE 
L'EBRE I LA SEVA ADOPCIÓ PEL GOVERN DE LA GENERALITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya: 
 
“ Atès que la Generalitat de Catalunya va encarregar l’any 2012 a la URV, amb una partida de 
140.000 euros, la confecció d'un Pla estratègic, i que aquesta va dur a terme, primer en base a 
un treball inicial de diagnosi i després de concreció de propostes, amb la participació activa 
d'institucions i empreses del territori, així com de les organitzacions sindicals. 
 
Atès que aquest document ha de definir les necessitats i les potencialitats econòmiques de les 
nostres Terres i ha de marcar les estratègies a seguir per millorar el desenvolupament 
econòmic. 
 
Atès que els sindicats UGT, CCOO i USOC van exigir de forma pública el passat 1 de juny de 2014 
al Govern de la Generalitat que fes públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la 
Universitat Rovira i que el Departament d'Empresa i Ocupació que té sobre la taula des del mes 
de febrer de 2014. 
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Atès que aquest Pla afecta de forma important a la nostra ciutat, Tortosa, com a capital 
territorial de les Terres de l’Ebre i que hauria de liderar de forma clara el Pla estratègic. 
 
Atès que no podem entendre com més d'un any després que s'acabés i fos lliurat al Govern de la 
Generalitat, continua sense conèixer-se el contingut d'aquest Pla tot i l’exigència dels agents 
socials i els partits polítics del territori. 
 
Atès que el conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, va afirmar que el Pla no tenia 
calendari, pressupost ni valoració per poder-lo implementar, i que la Generalitat continua 
"analitzant" el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre que considera un "bon llistat de les 
necessitats de les Terres de l’Ebre, però que no ha de ser un compendi de mancances i 
d'inversions", afirmant que "les cartes als reis les podem fer immenses, però els reis són els 
pares, els ha de pagar algú”, en l’enèsim menyspreu del conseller pel nostre territori. 
 
Atès que no ens resulta creïble que aquest silenci es derivi d'un problema d'agenda del 
conseller, segons s'ha apuntat des de la Generalitat, sinó per manca de voluntat de tirar 
endavant les propostes concretes del Pla, i això ho posa evident la darrera visita a Tortosa del 
conseller el passat 30 de març, on va afirmar que "potser calia deixar el Pla estratègic de l’Ebre 
per a finals d'any". 
 
Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2014 el Ple de Tortosa va aprovar per 
unanimitat una moció per exigir al Govern de la Generalitat la publicació del Pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre i la seva adopció. 
 
Atès que aquesta moció contemplava el següents punts: 
 
Primer - Exigir al Govern de la Generalitat que es faci públic el Pla estratègic de les Terres de 
l’Ebre elaborat per la Universitat Rovira, i que el Departament d’Empresa i Ocupació té sobre la 
taula des del passat mes de febrer, i que ha costat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
140.000 euros, de forma que els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer la planificació del 
Govern de Convergència i Unió i la seva voluntat d'invertir en el futur de les Terres de l’Ebre. 
 
Segon - Que es creï la comissió prevista per aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre per tal 
fer el seguiment del Pla i controlar la seva implementació. 
 
Tercer - Que es demani al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en la mesura que sigui 
possible i de forma prioritària, es dotin les partides econòmiques i pressupostàries necessàries 
per fer front a les accions previstes en aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, segons 
fitxes de finançament i calendari. 
 
Quart - Que es comuniqui l’acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que el passat 19 de març es va votar i debatre al Parlament de Catalunya una moció del 
Grup Parlamentari Socialista que exigia posar en marxa de forma immediata el Pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre per tal de revitalitzar el teixit productiu i la generació de llocs de treball, i que 
va ser aprovada per 125 vots a favor i 1 abstenció. 
 
Atès que encara no s'ha fet públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre ni s'ha creat la 
comissió prevista per al seu seguiment. 
 
Atès que lluny de dotar les partides econòmiques i pressupostàries necessàries per fer front a 
les accions previstes en aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, el pressupost de 2015 
suposa una reducció de les inversions a les Terres de l’Ebre. 



 

- Pàg. 175 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Atès que la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles, va 
assegurar el 18 de març que el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre es presentaria en els 
propers mesos abans de les eleccions al Parlament del passat 27 de setembre. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, elevem al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Exigir de nou al Govern de la Generalitat que es faci públic de manera immediata el Pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la Universitat Rovira, i que el Departament 
d’Empresa i Ocupació té sobre la taula des del passat mes de febrer de 2014, i que ha costat 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya 140.000 euros, de forma que els ciutadans i 
ciutadanes puguin conèixer la planificació del Govern de Convergència i Unió i la seva voluntat 
d'invertit en el futur de les Terres de l’Ebre. 
 
SEGON. Exigir de nou la creació de la comissió prevista per aquest Pla estratègic de les Terres 
de l’Ebre per tal fer el seguiment del Pla i controlar la seva implementació. 
 
TERCER. Que es torni a demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en la mesura 
que sigui possible i de forma prioritària, es dotin les partides econòmiques i pressupostaries 
necessàries per fer front a les accions previstes en aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, 
segons fitxes de finançament i calendari. 
 
QUART. Que es comuniqui l’acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, una vegada més hem 
de dir que el que està passant amb el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre és cada vegada més 
esperpèntic. I tornem a dir el mateix que vam dir va gairebé un any, no?, perquè ha costat 
140.000€ i no sabem res d’ell –o alguns no sabem res d’ell–. 
 
Cent quaranta mil euros que vam pagar tots els ciutadans d’aquest país, 140.000€ en un Pla 
que el Govern de Catalunya es nega a fer-lo públic, el manté en secret des de febrer de 2014, 
quan es va lliurar al Govern de la Generalitat. 
 
El Pla estratègic entenem nosaltres que és document essencial per al nostre futur i que afecta 
substancialment a la nostra ciutat, en tant que capital del territori. I així ho van considerar tots 
els grups d’aquest plenari quan vam aprovar per unanimitat una moció –fa un any més o 
menys– que exigia al Govern de la Generalitat que el fes públic. Jo entenc que el Govern de la 
Generalitat, després de gairebé un any, se n’ha rigut d’aquest plenari perquè no ho ha fet. 
 
Se n’ha rigut dels sindicats, d’organitzacions empresarials que ho han demanat i ho han 
reclamat. I el Govern de Convergència i Unió se n’ha rigut de nosaltres, els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya. 
 
Com deia fa un any, és un document que hauria de plantejar propostes de futur. Un document 
que hauria de ser un revulsiu econòmic per crear ocupació. Un document que marqui el camí de 
les nostres terres, que mostri quines són les estratègies de futur.  
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Per això considerem molt greu el que està passant amb la seva publicació. I són molt greus un 
conjunt de declaracions –que ara tampoc tornaré a dir-les totes– dels polítics de Convergència i 
Unió. El propi alcalde va afirmar al mes d’abril de l’any passat que el Pla estava redactat des de 
febrer i que en pocs dies es faria públic i que estava tot pendent de l’agenda del conseller. 
 
Un any després, o gairebé un any, com deia aquell: el Pla ni està ni se l’espera. O millor dit, No 
sabem què espera el Govern de Convergència i Unió per fer-ho públic. 
 
I el que és molt greu també és que l’alcalde d’Amposta recentment, en un programa radiofònic, 
va reconèixer que havia pogut veure en horitzontal, el que considerem que és un ús partidista 
d’un document públic. Perquè entenc que el delegat del Govern l’hagi pogut llegir –perquè és el 
delegat del Govern–, però que un alcalde d’una població veïna digui públicament en un mitjà 
radiofònic que l’ha pogut llegir de manera horitzontal, ens sembla que és, com li he dit jo, una 
utilització partidista. 
 
Tot i així, amb el silenci de Convergència i Unió a Tortosa, que això sí, pensa molt més en ponts, 
en llums, en colors i tal, no? Un Govern que entenem nosaltres, el Govern de la Generalitat, que 
considera als ciutadans de l’Ebre de segona categoria. 
 
I volem que es faci aquest Pla. Pensem que això, perdoni’m, però és una presa de pèl 
monumental. Per aquesta raó demanem en aquest plenari que torni a exigir que es faci públic el 
Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, com ja es va demanar per part del Partit Socialista al 
Parlament de Catalunya en el mes de març, i amb l’aprovació del Ple del Parlament de 
Catalunya. 
 
Des del PSC de Tortosa considerem que és imprescindible, incomprensible que s’amagui el seu 
contingut i no es tiri endavant. I volem saber la voluntat que té la Generalitat de Catalunya 
d’invertir en el futur d’aquestes Terres. Volem conèixer quina és la voluntat de Convergència i 
Unió de tirar endavant les propostes concretes i, sobretot, volem que una vegada per totes en 
deixin d’enganyar i mentir. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Ha fet un esment a la meva persona, també em veuré obligat a tornar a intervenir senyor Roig, 
però ho faré quan hagi acabat el torn de portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo senyor Roig 
tinc que dir-li que li fan unes mocions a les quals és difícil oposar-s’hi. I perquè per a nosaltres, 
quan es parla de Tortosa i les Terres de l’Ebre, doncs realment, s’acaronen tant el seu 
pensament, la seva realitat que sempre estarem a favor de qualsevol mesura o qualsevol 
actuació, qualsevol moció com aquesta que, bé, reclama “algo” que pareix que sigui necessari 
que se’ns doni, no? 
 
Evidentment, l’any 2012 es va demanar per part de la Generalitat de Catalunya a la Rovira i 
Virgili que es confeccionés un Pla estratègic on hi haguessin, s’exposessin les necessitats que 
tenen les Terres de l’Ebre i les propostes de resolució a aquestes necessitats, no? 
 
Aquest Pla, i vostès ho diuen i tenen raó, afecta de forma molt important a Tortosa. I l’afecta des 
del punt de vista de que ha de ser la capital, és la capital del territori, de les Terres de l’Ebre, o 
volem que sigui –ja avui en dia, jo ja no crec que siguem la capital, no?. Potser ja estem 
equilibrats amb altres poblacions que ens corren per darrera–. I hem de lluitar per ser-ho de 
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veritat. I té que liderar Tortosa, com deien vostès. Ha de liderar aquest Pla estratègic de forma 
punyent i de forma resolta i clara. 
 
Diu aquí i és veritat: fa més d’un any que es tindria que haver lliurat aquest Pla estratègic per 
part de la Generalitat i de la Rovira al..., bé no, la Rovira li va passar a la Generalitat. Tenia que 
lliurar-se i dir i prendre les mesures. Això no ha passat, eh. 
 
Nosaltres, com bé recorden, el dia 7 de juliol de 2014, en una sessió plenària que es va fer aquí 
vam aprovar per unanimitat una moció per exigir al Govern de la Generalitat la publicació del Pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre i la seva adopció. 
 
També al Parlament de Catalunya vostès deixen aquí menció de que es va produir, es va votar i 
debatre en el Ple del Parlament de Catalunya el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre per tal de 
revitalitzar el teixit productiu i la generació de llocs de treball, i que va ser aprovat per una gran 
majoria de vots: 125 contra 1 abstenció. 
 
Doncs bé, doncs tot això a nosaltres en principi, doncs la veritat, estem al seu costat en el sentit 
de que hi ha que demanar al Govern de la Generalitat que es faci públic d’una forma immediata 
el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, entre altres raons, perquè és el nostre futur –o ha de 
ser el nostre futur– i l’hem de saber, perquè sinó, quin futur tenim?, o quin futur han estudiat, 
tant des del punt de vista de l’administració de la Generalitat de Catalunya com des del punt de 
vista de la docència i la investigació acadèmica i que nosaltres no sabem? I a part, que ens ha 
costat un ull de la cara, 140.000€, per tant,  bé doncs, que es demani i que s’insisteixi en que 
se’ns doni. Que es faci públic aquest Pla estratègic. 
 
Per tant, la nostra postura serà positiva a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el Pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre és una eina, és un document imprescindible per al 
desenvolupament econòmic de les nostres comarques i, per tant, saber cap a quins sectors ens 
hem d’anar desenvolupant en els propers anys, quins són els sector econòmics que tenen més 
possibilitats d’èxit al que són les quatre comarques de l’Ebre. I també quines inversions, quines 
infraestructures la Generalitat, a partir de la redacció d’aquest Pla estratègic, pot tirar endavant 
en els propers anys. 
 
Per tant, és evident que aquest Pla estratègic és molt important a nivell de les Terres de l’Ebre. 
I, en el cas de Tortosa com a capital del territori, també ha de ser la primera ciutat que defensi 
la seva presentació i, sobretot –que és el més realment important–, la seva execució. 
 
A més a més, la segona idea és que malauradament tenim a les nostres comarques, i també a 
la nostra ciutat, un dels índexs d’atur més alts del nostre país. I, per tant, l’obsessió d’aquest 
Ajuntament, l’obsessió de tots els ajuntaments de les Terres de l’Ebre i també del Govern de la 
Generalitat, si tingués la consideració d’una discriminació positiva territorialment cap al nostre 
territori, hauria de ser la creació de llocs de treball. I això es fa, entre altres mesures, a partir 
d’instruments com aquest Pla estratègic que, i ara ja parlo de la tercera idea, fa molt de temps 
que està redactat. 
 
Som conscients que la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació de moltíssima gent: 
d’empresaris, de sindicats, de diferents col·lectius, va redactar aquest document que ha de ser 
el full de ruta de les nostres comarques en quant a economia, però que el Govern de la 
Generalitat –i en aquest cas per part de Convergència i Unió– no volen ensenyar-lo públicament, 
no el volen presentar. 
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Hi ha hagut diferents iniciatives al Parlament de Catalunya reclamant que es presenti 
definitivament aquest document perquè hi ha un malestar per aquells grups, començant per la 
mateixa Universitat, que l’han redactat. El nostre partit a nivell del Parlament també ha fet 
diferents reclamacions al respecte. Aquí a l’Ajuntament també s’ha dit que fa un any vam 
reclamar que es presentés aquest document. I no podem entendre que en l’actual situació 
econòmica que està vivint el país i, a més a més, les Terres de l’Ebre una situació d’atur més 
negativa que la resta del país, no es presenti aquest document que ha de ser el full de ruta de 
la reactivació econòmica de les nostres comarques. 
 
Per tant, evidentment, des del nostre grup municipal donarem suport a la moció, perquè 
pensem que Tortosa ha de reclamar i continuar insistint al Govern de la Generalitat la publicació 
i la presentació d’aquest document. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies. 
 
Bé, un Pla estratègic ja s’ha dit en què consisteix, el què és, la importància que té, aquest està 
redactat. 
 
Fer un Pla estratègic són esforços econòmics, són esforços de la gent, de sindicats, la 
Universitat, de l’empresariat, de molta gent, per tant, tots aquests esforços sembla que no en 
traurem profit. Per què on estan guardats? A un calaix? 
 
Llavors, la pregunta que et pots fer és: escolta, i per què no es publica? De què es té temor? És 
que hi ha una sèrie d’inversions previstes que no es podran portar a terme?  
 
Nosaltres pensem, el nostre grup municipal, Esquerra Republicana de Catalunya, el grup 
municipal de Tortosa pensa que s’ha de presentar aquest Pla estratègic i, per tant, la nostra 
posició respecte a la proposta del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya és favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al igual que 
vam votar favorablement en el seu moment, aquest Ajuntament, aquest Govern municipal, 
tornarem a votar a favor aquesta moció que ens han presentat. Igual que també així s’ha 
posicionat el Parlament de Catalunya per tots els grups. 
 
És evident que ens cal un Pla que fixi prioritats, que ens digui quines són les línies de futur per 
al nostre territori i que no només sigui una llista d’inversions, perquè hem d’anar molt més enllà. 
 
Per tant, comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. 
 
Senyor Roig, no li sàpiga mal els colors. No li sàpiga mal els colors. El nostre Govern és un 
Govern de tots els colors. Hi ha alguns que només busquen un color i només busquen treballar 
per a alguns, per a alguns molt concrets. Altres, doncs ens agrada la diversitat, ens agrada 
treballar per a tots els colors i ens agrada treballar de forma més oberta; alguns de forma més 
tancada, només pensant en un quants. Nosaltres som més de pensar amb tothom. 
 
Ha fet un esment a la meva persona una altra vegada, a un altre alcalde que va fer una 
afirmació, entenc, en un programa radiofònic, en les que jo també vaig fer afirmacions sobre el 
Pla i aquestes les òbvia i no les cita.  
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Jo no sé si vol saber el què és llegir en horitzontal, doncs, li pregunta a l’alcalde d’Amposta. Jo, 
tot el que llegeixo, ho llegeixo en vertical. I jo el que vaig dir és que havia tingut accés a alguns, 
no pel Govern. Per tant, no és un ús partidista del Govern, per si no,  perquè la mateixa 
Universitat Rovira i Virgili m’ha fet arribar, perquè jo vaig ser una de les persones que vaig 
participar perquè se’m va demanar opinió i vaig participar. 
 
I, per tant, si he tingut accés a part del text d’aquest Pla estratègic no ha sigut perquè 
haguéssim fet cap ús d’informació que hagi fet la Universitat.  
 
Jo no sé com ho té l’alcalde d’Amposta, però sé com ho tinc jo, val? I, per tant, jo no tinc tota la 
versió, però a diferencia, no sé, del que han fet els altres, jo sí que he parlat amb la conselleria 
per demanar explicacions, val?, de per què no es presentava públicament. No és que s’hagi de 
publicar a cap lloc, sinó que no es presenta públicament. 
 
I després, una vegada presentat públicament, jo com a alcalde de Tortosa també em veig en la 
necessitat de fer aportacions o correccions al que després s’hagi de fer o s’hagi de presentar, 
perquè no és un text definitiu. No la proposta que fa la Rovira i Virgili ha de ser la proposta 
definitiva. És una proposta que ens sotmetran a consideració i que nosaltres, cadascun dels 
que hem participat –inclús els que no han participat–, podran fer la seva aportació. 
 
Pel que jo tinc entès i per les explicacions que a mi se m’han donat, el que està fent el Govern 
és una feina que segurament no la pot fer la Rovira i Virgili, que és quantificar. Quantificar i 
temporalitzar. Perquè a mi, que em diguin que es fa una determinada acció m’he és molt útil, 
però jo vull saber quant costa i quan es fa. 
 
Perquè quant costa i quan es fa, jo puc dir: escolti, això és prioritari, això no correspon fer-ho 
d’aquí cinc anys, potser ho hem de fer ara. I aquesta acció que està especificada allí, quin cost 
té? Perquè a vegades són accions d’inversions. Aquestes són les més fàcils de quantificar, o 
relativament les més fàcils de quantificar. Altres són accions que generen despesa corrent o 
que haurien de generar despesa corrent; aquestes potser a vegades no són tan fàcils de 
quantificar. I algunes d’aquestes accions són, i aquí pel que jo he vist, la part que és molt 
concreta eh, i per tant no en poden prendre norma, corresponen a una única administració. I 
algunes corresponen a vàries administracions.  
 
Per tant, el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre no és el que ha de fer el Govern de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre. És el que ha de fer el conjunt de la societat i el conjunt de 
l’administració pública –i aquí també ens inclou a ajuntaments, inclourà a tota l’administració 
municipal, inclourà a l’administració general de l’Estat mentre estiguéssim com estiguéssim, 
com recordava abans el senyor Monclús–, i cada un d’aquest tindrem la nostra cosa a dir. 
 
Llavors, a mi també em servirà d’orientació de dir: escolti miri, d’acord a aquest Pla estratègic 
resulta –ara m’ho invento– que l’Ajuntament de Tortosa ha d’emprendre aquesta acció i li 
costarà 5 milions d’euros. Doncs, jo vull saber si he d’emprendre una acció, dins la planificació 
he d’emprendre una acció, primera, quant em costarà i quan, d’acord a aquest Pla,  seria 
convenient prendre-la, que a vegades no és un exercici o dos exercicis, sinó és una 
temporalització de temps. 
 
I aquesta informació, evidentment, sobretot la part de la quantificació, que és la més complexa i 
més per tractar-se d’un document de tant abast. Evidentment, no l’ha de fer la Rovira, no, 
estava fora de l’encàrrec.  
 
I segona, des de la meva posició, per a que no quedi absolutament cap dubte, perquè van 
soltant que si ha costat molt, que si ha costat poc: 140.000€ és poc. La feina que ha fet la 
Universitat Rovira i Virgili en aquest temps, en aquest projecte està feta a un preu molt raonable. 
Segur que si s’hagués encarregat a qualsevol altra empresa o a una empresa privada hagués 
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costat molt més. Per tant, són diners públics que s’han de justificar, que van a una institució 
pública però que no podem deixar cap mostra de que si això és molt o és poc. 
 
I després algú ha citat, i jo crec que hem de ser rigorosos en les dades, dient que els índexs de 
les Terres de l’Ebre, que jo no entraré, que no em correspon a mi dir-los, d’atur o de 
desocupació, però sí els de Tortosa, que són dels més alts del país. I com que això no és veritat, 
jo em veig en l’obligació, per a que consti en acta, de corregir-ho. Les últimes dades que tenim 
en percentatges que fan referència a 31 de desembre, l’atur a la ciutat de Tortosa estava en el 
18, i em perdonaran, no sé ara la xifra, jo crec que és 32 però no voldria equivocar-me en els 
decimals. En tot cas, una xifra elevadíssima, però inferior al vint i poc de Catalunya, i molt 
inferior al 24% de tota la resta d’Espanya. 
 
Per tant, dir que és dels més alts del país, independentment del concepte que l’interlocutor 
tingui de país, ja sigui Catalunya o ja sigui l’Estat, en cap cas és veritat, perquè les xifres són les 
xifres. I el que és bo és que quan acostumem a dir certes coses, poguéssim venir amb les xifres 
i dir: miri, això és el 18,32. Doncs, és el 18,32. I fico en dubte ara els dos decimals, perquè no 
els recordo. No voldria que ningú els prengués com una inexactitud, però és aquest. En tot cas, 
súper inferior al 20% de Catalunya i inferior al 24% de tot l’Estat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies a tots els grups municipals que ens han 
tornat a donar avui, després d’un any, el suport en aquesta moció. Però també demanaria que 
aquest suport fos real i aquell que tingui competències i responsabilitats en altres àmbits, 
també fes que es tirés endavant. 
 
Respecte al senyor Dalmau, només una cosa: a mi no me les fan les mocions, senyor Dalmau. A 
vostè no ho sé perquè com no en presenta casi, no ho sé. A mi les fem entre tots el Partit 
Socialista, que som així. Vull dir, ho fem entre tots. A partir d’aquí, només queda així. 
 
Senyor alcalde, un any per quantificar i periodificar? Un any? Clar, a veure, i no seria millor de 
dir: bé, ja que hi ha una demanda social de que els que han participat demanen que, com 
sindicats i col·lectius empresarials, es faci públic, es pot fer públic i mentre es quantifica. Però 
és que 1 any ha passat, 1 any pendent de l’agenda del conseller quan es va manifestar vostè a 
l’ExpoEbre d’ara fa 1 any. Un any pendent de l’agenda del conseller. Em sembla que en 1 any hi 
ha temps suficient com per fer una estimació pressupostària, una periodificació, que estic 
totalment d’acord en que vostè diu que igual hi ha competències o accions que depenen 
d’altres administracions i que, per tant, tal. Sembla gairebé el tema de les piscines, senyor 
alcalde, de dir: tot això es demora, s’allarga, s’allarga. Clar dius, home, en un any potser hi ha 
temps suficient com per tirar-ho endavant i que es presenti. 
 
Senyora Roigé, jo agraeixo el vot del seu grup però també li dic, també li dic, en bones paraules 
de dir: sí, donem suport, s’ha de fer, és una eina bàsica per al territori; no tirarem endavant. Li 
demano, que vostè té competències, és diputada, que, per tant, convenci al Parlament de 
Catalunya de que realment compleixi l’acord fet el dia 19 de març i, per tant, que tiréssim 
endavant i que realment es faci públic el Pla estratègic. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo, acabant el debat eh, però si tenen 
algun dubte respecte a piscines o qualsevol altre tema, els hi prego que no m’interpel·lin a les...., 
jo no tinc ganes d’intervenir a les mocions perquè penso que he de moderar. Qualsevol dubte 
que tinguin, jo els demano que utilitzen el torn de precs i preguntes, que fa un any que casi no 
l’utilitzen.  
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Demani-m’ho a precs i preguntes i li respondré del que cregui convenient, senyor Roig. Però no 
em facin tirant a mocions que no tenen res que veure sobre qüestions..., i jo no vull, no vull 
intervenir aquí. I si em citen, em veig obligat a intervenir. 
 
Però en qualsevol altra qüestió, jo els insto, perquè la gent l’altre dia m’ho preguntaven i em 
diuen: escolta, diu, com és que no fan precs i preguntes? Dic, doncs no ho sé, los hi hauria de 
preguntar a ells. Potser que acabem tan cansats de les mocions que no hi ha... 
 
Algú amb més mala intenció em diuen: no, és que no volen que t’expliques. Doncs, potser sí. Per 
tant, els demano que quan vulguin poden utilitzar el torn de precs i preguntes. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyor alcalde, jo utilitzaré els mecanismes que 
creiem que nosaltres hem d’utilitzar. 
 
Utilitzo les mocions i, quan ha convingut utilitzo les preguntes. I quan no ha convingut, no les 
hem utilitzar. Per tant, el nostre grup farà allò que cregui convenient dins de l’ordre, diguéssim, 
legal i establert per aquest Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
23. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER REITERAR 
EL SUPORT A LES ACTIVITATS QUE ES DUEN A TERME A LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE 
LES TERRES DE L'EBRE I RESOLDRE LA LLACUNA LEGAL EN QUÈ ES TROBA DITA ACTIVITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya: 
 
“ Atès que a conseqüència de la greu crisi que ens afecta la situació econòmica de les Terres de 
l’Ebre és especialment desfavorable i ha provocat una contínua desaparició d'explotacions 
agràries, tant agrícoles com ramaderes. 
 
Atès que aquesta desaparició d'explotacions ramaderes posa de manifest les dificultats que 
afronta el sector. Per aquest motiu els ramaders que s'han mantingut en el sector, cercant una 
sortida de la crisi i per tal de poder subsistir al brutal context econòmic que afecta al nostre país 
per pal·liar l’ofec econòmic que amenaça la seva subsistència, ha legalitzat diverses activitats 
de restauració, aprofitant l’obertura de les ramaderies a aquells que tinguin interès en visitar-les 
mostrant com es duen a terme les feines diàries de l’autèntica criança d'una espècie com la del 
bou brau. 
 
Atès que en data 12 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona va dictar resolució ferma, la qual estimava parcialment la sol·licitud de mesura 
cautelar de suspensió de l'acte jurídic impugnat, en el sentit d'ordenar a la Direcció General de 
Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'incoar un expedient i sancionar a algunes 
ramaderies d'Alfara de Carles i seguir-lo pels tràmits fins dictar resolució definitiva en la via 
administrativa, establint com a mesura cautelar el cessament d'aquestes activitats, deixant en 
una indefensió evident els ramaders. 
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Atès que el Departament d’Interior ha obert com a mínim un expedient per l’organització 
d'aquests espectacles taurins sense mort de l’animal ja que considera que aquestes activitats 
són un "espectacle" taurí i, per tant, es troben subjectes a llei catalana que els prohibeix. 
 
Atès que les conseqüències d'aquesta paralització en les activitats ramaderes ha representat 
una pèrdua de llocs de treball, la desaparició del turisme internacional que venia a aquestes 
ramaderies a gaudir dels treballs campestres i de les activitats d'una ramaderia de braus, 
l’acomiadament de treballadors i la reducció del nombre d'animals de la ramaderia per poder 
alimentar-los. 
 
Atès que el mateix Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
assegura que aquestes activitats no constitueixen infracció del Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, ja que durant la tempta no s'utilitza cap 
objecte punxant, no s'infligeixen ferides als animals, i que l’activitat no té encaix en cap de les 
modalitats establertes en el Reglament estatal d'espectacles taurins i tampoc a la Llei 28/2010 
de modificació de l’article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008. 
 
Atesa l’advertència del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'aplicar "ma dura 
contra els espectacles privats amb bous" que ha generat malestar entre els ramaders i entre les 
associacions de penyes taurines de les Terres de l’Ebre, per la manca de coneixença d'aquesta 
mena d'activitats i perquè aquestes són activitats pròpies de les ramaderies i no espectacles. 
 
Atès que en sessió plenària de data 5 de maig de 2014 el Ple de Tortosa va aprovar una moció 
en suport de les activitats que es duen a terme en les ramaderies de bous braus de les Terres 
de l’Ebre. 
 
Atès que aquesta moció contemplava el següents punts: 
 
Primer. Mostrar el suport del Ple de Tortosa a la iniciativa d'algunes ramaderies de les Terres de 
l’Ebre de diversificar la seva font d'ingressos i obrir les seves portes al públic per que es pugui 
veure l’activitat que es duu a terme, i que beneficia de forma indirecta els interessos econòmics 
de la nostra ciutat. 
 
Segon. Demanar al Departament d'Interior que s'aturin tots els expedients sancionadors en 
curs, si n'hi han, i no se n'obrin de nous. 
 
Tercer. Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que donin suport a la Proposta 
de resolució presentada per diferents grups parlamentaris davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en que es  proposa que el Parlament de 
Catalunya insti el Govern de la Generalitat a regular amb urgència, mitjançant decret del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o com estimi oportú, 
les actuacions pròpies de les explotacions ramaderes de bestiar boví brau. 
  
Quart. Traslladar aquests acords, de forma telemàtica, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat, així com també al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que no s'ha donat compliment al compromís adquirit al Parlament de solucionar aquesta 
situació, que tant perjudica al sector a les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que el passat 4 de març es va rebutjar, amb els vots en contra de CiU i ERC, una esmena 
socialista a la Llei d'acompanyament dels pressupostos que hauria permès tancar la llacuna 
legal en que es troba aquesta activitat, i que proposava el següent: 
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“ no es consideraran espectacles taurins les proves de bravura dels animals que es duguin a 
terme a les instal·lacions fixes de les ramaderies, en una plaça o recinte habilitat per part de 
professionals taurins degudament inscrits a les seccions 1, 2 i 3 o en la subsecció primera de 
la secció cinquena del Registre General de Professionals Taurins, sempre que formin part de la 
seva activitat ramadera i, en cas que es realitzin davant del públic, comptin prèviament amb la 
preceptiva autorització o llicència municipal en què es verifiqui el compliment de les condicions 
de seguretat de les instal·lacions. En aquests casos, també és prohibit inferir dany als animals." 
 
Atès que a causa d'aquesta situació les ramaderies porten més de 18 mesos sense treballar, 
amb les conseqüents pèrdues econòmiques i laborals que això esta representant, veient com 
més de 15.000 visitants d'anys anteriors fan cap altres localitats, deixant escapar recursos per 
al nostre territori. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Reiterar el suport del Ple de Tortosa a la iniciativa d'algunes ramaderies de les Terres 
de l’Ebre de diversificar la seua font d'ingressos i obrir les seves portes al públic per que es 
pugui veure l’activitat que es duu a terme, i que beneficia de forma indirecta els interessos 
econòmics de la nostra ciutat. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que faci els tràmits necessaris per que les temptes 
no es considerin espectacles taurins i es posi fi així a aquesta situació, donant compliment a 
l’acord del Parlament que emplaçava a regular la situació. 
 
QUART. Que es comuniqui l'acord per mitjans telemàtics al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, també fa gairebé un 
any en aquest plenari vam aprovar una moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya a 
l’Ajuntament de Tortosa al voltant de les ramaderies de bous braus a les Terres de l’Ebre. 
 
Es tractava d’una moció, una de les poques que ens van aprovar aquell dia, que superava la 
discussió entre animalistes i defensors de les conegudes “tientas” o “temptes”. Així era, perquè 
presentàvem el debat des de la perspectiva econòmica, és a dir, des d’un punt de vista que 
normalment és obviat per les tesis animalistes. 
 
Més d’una vegada hem sentit que en un país civilitzat, se suposa que és el nostre, no?, no té 
cabuda el maltractament dels animals. Absolutament d’acord. Des del PSC defensem que no és 
possible una civilització avançada i maltractar els animals. D’acord. Però no és menys cert que 
en un país civilitzat com el nostre no podem tenir taxes d’atur elevades com les que tenim.  
 
Un atur que ens castiga a les Terres de l’Ebre molt fort i, si cap, que a la resta del país també. 
 
I sí, tenim dret a viure, a pesar de que el senyor Lluís Salvadó, diputat d’Esquerra Republicana a 
Catalunya, antic delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, va dir que només érem un 2% de la 
població de Catalunya. Sí, senyors d’Esquerra, ell ho va dir, que és un 2% i entenc que aquí és 
quan nosaltres hem de reivindicar el nostre paper. Potser no arribem al 3% de Convergència i 
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Unió que vostès tantes vegades recolzen, però miri, és així. Tenim els mateixos drets que la 
resta de catalans.  
 
I no oblidem que els bous i les “tientes” són una tradició tan catalana com tots els que estem 
aquí. Una tradició que és nostra, del territori, de les Terres de l’Ebre i no ens cansarem mai de 
defensar-la. I no ho farem perquè considerem que realment és important, les oportunitats de 
crear atractiu turístic i, amb aquestes, els espectacles que tenen les Terres de l’Ebre. 
 
I no només pels llocs de treball directe que, amb 17.000 turistes l’any, poden generar els 
municipis on es desenvolupen les activitats, sinó pels molts llocs de treball que de forma 
indirecta beneficien també a la nostra ciutat. 
 
Les Terres de l’Ebre necessiten de totes les iniciatives i, especialment, de les que puguin 
generar riquesa, perquè sinó, a banda de les ramaderies, també acabarem desapareixen 
nosaltres. 
 
El passat 4 de març, el Parlament de Catalunya va rebutjar una esmena del Partit Socialistes a 
Llei d’acompanyament dels pressupostos que hauria permès donar solució a aquest problema. I 
ho vam fer amb els vots en contra de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Des d’aquí vull trencar una llança a favor de la regidora i diputada Meritxell Roigé i la diputada 
ampostina Anabel Marcos que van votar a favor d’aquesta esmena, defensant el territori. És una 
llàstima el seu poc pes dins el seu partit, ja que sembla que no van ser capaces de convèncer al 
seu partit a Barcelona. 
 
També, per la seva banda, el senyor Lluís Salvadó, representat d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre sí que va votar en contra. Suposem que és més important tenir 
contents als caps del partit abans que defensar el territori. 
 
Però el Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya prefereixen defensar una posició 
integrista abans que buscar solucions. Per aquesta raó tornem a demanar a aquest plenari que 
faci pinya i exigeixi al Govern de la Generalitat que permeti als nostres ramaders continuar 
creant llocs de treball. 
 
I és aquí on més que mai els ciutadans de les Terres de l’Ebre, com hem fet altres vegades, hem 
de fer pinya per defensar el territori. I és aquí on més que mai hem de dir fort i clar, una altra 
vegada ho dic com en el Ple de l’any passat, que els bàrbars en la majoria de les ocasions 
vénen del nord. I estem segurs que comptem amb tots vostès. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo sols una 
“postilla” i és que aquest és un tema en que el Partit Popular i Ciutadans l’ha aixecat com a 
bandera, els primers de tots els partits. I han lluitat i lluiten i estan lluitant al Parlament de 
forma molt important. 
 
També vull especificar que les “corrides” de braus naixen a Creta i passen per dalt i arriben a 
Catalunya abans residir a Andalusia, per tant, són més catalanes del que ens pareix i, 
malauradament, s’ha prohibit, no? Però bé, la història és la història i el coneixement de la 
història és així. 
 
Nosaltres estem d’acord amb això, no podria ser d’una altra forma. Ara, hi ha un petit dubte 
senyor roig, no?, o una petita pregunta: per què el PSOE, quan es va discutir al Congrés dels 
Diputats a Madrid la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural i immaterial que, precisament, 
tractava aquest tema de les “tientes” i tal, per què el PSOE es va abstenir? 
 



 

- Pàg. 185 de 200 –       JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

No obstant, torno a dir, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és per 
manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició també és d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, un apunt 
previ al senyor Roig, perquè a la moció ha escrit que Convergència i Unió i Esquerra Republicana 
vam votar en contra d’aquesta esmena. Després, aquí ha dit una cosa diferent i ha anomenat 
que en el cas de Convergència van votar a favor d’aquesta esmena 2 diputades, una d’elles jo 
mateixa, però s’ha deixat a Iniciativa que també va votar en contra d’aquesta esmena. No sé, 
deu voler fer pinya amb Iniciativa vostè perquè a ells no els ha anomenat. Sí que ha anomenat a 
Esquerra i a Convergència, suposo que li interessa mostra a Esquerra i a Convergència, i no li 
interessa, en tot cas, que no només Esquerra i part de Convergència, sinó que també Iniciativa, 
en aquest cas, i la CUP van votar en contra d’aquesta esmena. 
 
Dir-li que ens torna a presentar una moció i ens descriu exactament el mateix text al punt primer 
que ens va presentar ara fa un any i poc. Per tant, no entenem perquè hem de tornar a mostrar 
el nostre suport quan ja el vam mostrar al seu moment. Tornem a mostrar, no tenim cap 
problema, el tornarem a mostrar, per part nostra comptarà amb nostre suport d’aquesta moció 
perquè és evident, ja ho vam dir en el seu moment, que tenia el nostre suport per tal de poder 
portar a terme l’activitat econòmica, aquestes dos ramaderies, que recordo que estem parlant 
de dos ramaderies al poble veí d’Alfara i que, per tant, ho compartim i així els hem donat 
suports. Jo mateixa he anat allà i he estat amb aquesta gent i, per tant, els donem tot el nostre 
suport a que continuïn portant a terme aquesta activitat, que en cap cas –perquè molts de 
vostès o del seu partit i també del Partit Popular– han volgut confondre a la gent dient que al 
Parlament de Catalunya vam votar en contra dels correbous. Això no és cert, en cap cas. El que 
s’ha fet ha sigut parlar del tema d’aquesta activitat econòmica, a la qual avui reiterem de nou el 
nostre suport com a grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies a tots els grups municipals que han 
donat suport a la nostra moció, així com l’abstenció dels grups d’Esquerra Republicana i 
d’Iniciativa per Catalunya.  
 
Gràcies per l’aclariment. No ho he fet constar, té raó. Li demano disculpes. Iniciativa i la CUP 
també van votar en contra. 
 
I per què la tornem a presentar, senyora Roigé? Doncs, la tornem a presentar perquè, com 
passa amb tantes mocions en aquest Ajuntament que s’aproven i després no es fa res. I no es 
fan les accions des de l’Ajuntament i tal. És així, és així. 
 
Vostè, ja li he dit que deu tenir molt poca capacitat de convenciment en el seu grup 
parlamentari de Convergència i unió per fer-los entendre que, com vostè ha dit, és un tema 
important per al territori i que per tant cal donar solució a aquesta situació, que és una situació 
creada per una llei feta al Parlament de Catalunya, en la qual es va quedar aquest buit. Per tant, 
donem-li solució. Per això tornem a presentar aquesta moció. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. La capacitat de convicció de 
cadascun de nosaltres amb les nostres forces polítiques es demostra dia a dia. I, per tant, la de 
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la senyora Roigé es demostra dia a dia i la de cadascú de nosaltres –i cadascú s’ha d’aplicar el 
“cuento” – també.  
 
En tot cas queda aprovada, queda aprovada senyor Roig. Queda aprovada. Alguns ja s’han 
abstingut, però el grup majoritari vota a favor, per tant, la moció queda aprovada. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb 
setze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), PSC (3), i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals d’ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
24. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER A L’EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa 
per Tortosa: 
 
“ L’Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics de l’Ajuntament de Tortosa 
regula l’ús d'aquesta a l’hora de ser ocupada per qualsevol col·lectiu, entitat, negoci o persona, 
entre d'altres. 
 
Atès que l’aplicació de l’Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics requereix la 
demanda d'un permís per totes les entitats sense ànim de lucre que vulguin ocupar 
ocasionalment qualsevol espai públic del municipi i aquest permís, requereix un pagament a 
l’Ajuntament. 
 
Atès que moltes entitats sense ànim de lucre de la ciutat han reclamat a aquest grup municipal 
l’exempció d'aquest tipus impositiu al considerar que només usen la via pública per activitats 
sense cap interès econòmic com realitzar rodes de premsa, recollir firmes o difondre les seves 
activitats. 
 
Atès que molts ajuntaments del nostre país preveuen l’exempció de qualsevol tipus impositiu a 
totes aquelles entitats que ocupin ocasionalment la via pública, sempre i quan estiguin 
registrades legalment i no generin cap ingrés econòmic per la seva activitat desenvolupada a la 
via pública. 
 
Atès que l’activitat associativa i d'entitats sense ànim de lucre es important al nostre territori, 
cal fer-ne promoció i cal ser sensible a les seves demandes. 
 
El grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple municipal els següents acords: 
 
ACORD. Iniciar tots els tràmits necessaris per a fer possible l’exempció de qualsevol tipus 
impositiu a les entitats sense ànim de lucre, registrats al cens d'entitats del municipi que 
ocasionalment ocupin la via pública del municipi per fer qualsevol activitat, sempre i quan el 
mateix no generi cap ingrés econòmic.” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’exposició de la proposta, pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a la següent 
proposta, que és la proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa de Tortosa, per exempció de 
l’impost, entenc que més que l’impost deu ser la taxa, d’ocupació de la via, la taxa o tribut però 
en tot cas no impost, d’ocupació de la vida pública per a les entitats sense ànim de lucre. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – 
Entesa per Tortosa, senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta és una 
proposta molt senzilla que ens han fet arribar dos entitats durant les últimes setmanes, dos 
associacions de la nostra ciutat i que és en relació a aquest tribut que vostè mateix ara 
comentava que han de pagar les entitats quan ocupen la via pública de la nostra ciutat per fer 
actes, tot i que aquests actes no signifiquin que tinguin cap ingrés econòmic. Entitats, 
evidentment, sense ànim de lucre. 
 
Sabem i som conscients que aquest és un tribut que pràcticament és simbòlic, però el que ens 
han fet arribar des d’aquestes entitats és que acaba significant una quantitat ja més elevada i, 
per tant, bé, demanen una mica de sensibilitat en relació a aquest tribut perquè són entitats 
sense ànim de lucre i, repeteixo, sempre i quan facin actes en el qual no tinguin cap ingrés 
econòmic i, per tant, cap benefici. 
 
El nostre grup el que ha fet ha sigut mirar què estan fent altres ajuntaments en aquesta situació 
i sí que hem comprovat que molts ajuntaments del nostre país, de Catalunya, el que preveuen 
és una exempció o el no pagament, no?, d’aquest tipus de tribut i, per tant, per això proposem 
al Ple del nostre Ajuntament, com a únic acord iniciar tots els tràmits necessaris per fer possible 
l’exempció de qualsevol tipus impositiu a les entitats sense ànim de lucre registrades al cens 
d'entitats del municipi que ocasionalment ocupin la via pública per fer qualsevol activitat, 
sempre i quan el mateix no generi cap ingrés econòmic. I fem extensible aquesta proposta a la 
resta de tots els grup municipals. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: La nostra posició és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició també és favorable, sempre i 
quan es mantingui que s’hagi de demanar permís per poder ocupar la via pública i que es faci 
una exempció o una bonificació del 100%. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Absolutament d’acord. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant, evidentment, que votarem que sí a aquesta proposta. I ho farem  
perquè també nosaltres vam presentar la mateixa iniciativa en aquest plenari al mes de gener, 
quan vam demanar la redacció d’una nova ordenança d’ocupació de la via pública. 
 
Malgrat tot, li recordo que en aquell moment el grup de Convergència i Unió –majoritari en 
aquest plenari, va votar en contra. El que passa és que espero que avui igual, com la iniciativa 
no ve per part nostre, igual avui li aproven. Espero. 
 
En aquell debat jo demanava la necessitat de dotar-nos d’una norma que aglutini la major part 
del supòsit d’ocupació de via pública. D’aquesta forma podíem evitar algunes arbitrarietats que, 
al nostre entendre, han passat en els últims temps a la nostra ciutat, unificant els criteris i 
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establint de forma clara les condicions per autoritzar les peticions, de manera que no quedin en 
mans de l’arbitrarietat política, que és el que passa avui, al nostre entendre. 
 
Però alhora, també demanàvem que l’ocupació per part d’un ampli conjunt d’entitats, grups 
esportius, associacions ciutadanes no impliqués en cap cas cap tipus de despesa econòmica 
per a aquestes associacions. Creiem necessari facilitar les taques a les nostres entitats i no 
posar cap mena de dificultat a aquelles que volen emprar les nostres places i carrers –les seves 
places i els seus carrers– en promocionar unes activitats que, sense dubte, són beneficioses 
per a la nostra ciutat. Moltes grácies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li 
avanço que comptarà amb el nostre suport, tot i fer-li unes puntualitzacions. L’alcalde ja li ha dit, 
és una taxa, no és un impost tal i com vostè ha escrit a la moció. 
 
I també, com diu a la moció, no és cert que demanem aquesta taxa per fer, per exemple, rodes 
de premsa. No es demana aquesta taxa per fer rodes de premsa, sinó per ocupació de la vida 
pública quan es recullen signatures o quan fan activitats aquestes entitats. Tot i això, nosaltres 
estem d’acord en que es pugui portar a terme aquesta tramitació. 
 
També dir-li que entenem que s’ha de fer el proper mandat, ara no tenim temps de fer-ho, ens 
queda un Ple i això quan tocava fer-ho era al Ple de les ordenances fiscals, que va ser el passat 
mes d’octubre.  
 
En tot cas, senyor Roig, parlem d’ordenances fiscals, no d’ordenances que ens està parlant 
vostè. No una ordenança de la via pública, Una ordenança fiscal és una mica diferent una cosa 
de l’altra i, per tant, això és al Ple de les ordenances.  
 
Però, en tot cas, manifestar la voluntat del nostre grup municipal que, tant si governem com si 
no governem, ens mostrem favorables a poder portar a terme aquesta modificació de 
l’Ordenança. 
 
Tanmateix, també explicar a la gent de què estem parlant, perquè tal i com diu l’article 6è de la 
taxa, el que ens diu que són 0,45€ per metre i dia d’ocupació. La majoria d’ells acaben pagant 
el mínim, que són 5€ o màxim 6, per tant, estem parlant d’això. Però que, en tot cas, no tenim 
cap problema en poder fer aquesta exempció, tenint present que nosaltres entenem que el que 
demanàvem, tal i com ha dit també el senyor Monclús, és més un tema de control, de 
coneixement de que s’està desenvolupant aquella activitat que no el cost que representa, que 
al final és un cost purament simbòlic. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
expressar l’agraïment de tots els grups municipals per fer possible aquest acord d’iniciar els 
tràmits i de que de cara al proper mandat les entitats sense ànim de lucre ja no hagin de pagar 
cap tipus de tribut i que, per tant, puguin ocupar lliurement la via pública sempre i quan, i aquí 
responc també a la petició o al que comentava el senyor Monclús, hagin demanat el permís 
corresponent. És evident que el que cal és demanar el permís i després aquí el que s’està 
parlant és que no els hi toqui pagar absolutament res perquè són entitats sense ànim de lucre 
que treballen dia a dia per la nostra ciutat i que, tot i que és un preu simbòlic, a partir, no?, de si 
es fan moltes activitats al llarg de l’any el que acaba significant és una quantitat important per a 
algunes entitats. Així ens ho han fet arribar i és per això que ho hem proposat avui. 
 
I, a més a més, també com hem vist que altres ajuntament sí que ho estant aplicant, ho hem 
portat al Ple i, per tant, res més que agrair el seu vot favorable i la sensibilitat de cara a les 
nostres associacions. Moltes gràcies. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
25 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR 
ELS DRETS SOCIALS I DE LA CLASSE TREBALLADORA. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya: 
 
“Atès que vivim una situació de profunda crisi econòmica, financera i, en alguns casos, social, 
política i de valors. 
 
Atès que és ben cert que no sabem quina és la solució definitiva per aquesta crisi internacional, 
ni tampoc qui en són els responsables últims, però el que sí que sabem és qui són els que no 
tenen la culpa: els més febles. 
 
Atès que sent com són els més febles les víctimes primeres de la crisi, resulta lamentable 
contemplar com la majoria de les mesures de reajustament econòmic promogudes pel Govern 
espanyol i la Comissió Europea, afecten directament i d'una manera negativa a les persones més 
desafavorides i desprotegides. 
 
Atès que les "grans" mesures per "solucionar" la crisi presses des de Madrid i Brussel·les 
suposen bàsicament els següents punts: 
 
1. Retallada del benestar social. 
2. Reducció de la inversió pública. 
3. Reforma laboral injusta. 
 
Atès que aquestes mesures han provocat ja enormes dificultats entre la ciutadania. 
 
Atès que els serveis socials no poden fer front a la demanda d'ajuda sol·licitada, i que la sanitat i 
l’ensenyament cada vegada treballen més en precari. 
 
Atès que les polítiques antisocials que estan aplicant els diferents governs de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, amb reformes laborals i retallades en l’estat de benestar, mostren ja 
el seu rostre més cruel: la destrucció d'ocupació i l’atur amb milers de persones aturades, i 
moltes d'elles que no cobren cap tipus de prestació. 
 
Atès que a Espanya i Catalunya, les polítiques de retallades i privatitzacions han destruït 
avenços aconseguits gràcies a moltes lluites laborals i ciutadanes i estan configurant una 
societat més desigual, més pobra i més precària. Les dades així ho demostren, en el darrers 
anys la renda mitjana de les llars catalanes ha caigut un 7,6% i la taxa de risc de pobresa ha 
passat del 19,5% al 26,7%. 
 
Atès que actualment hi ha més de 650.000 persones aturades a Catalunya i més de 4,5 milions 
de persones a Espanya, que volen i no poden treballar, i més de la meitat dels joves que han 
d'escollir entre l’atur i l’emigració. 
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Atès que l’atur continua sent el primer problema del país i l’allargament d'aquesta situació deixa 
molts ciutadans i ciutadanes sense ingressos ni possibilitat de treballar. 500.000 persones a 
Catalunya no reben cap subsidi ni prestació i 250.000 llars tenen tots els seus membres 
aturats. Els i les joves continuen patint una situació greu d'atur i precarietat que impedeix la 
seva emancipació personal i el seu desenvolupament professional i aboca a milers de joves a 
l’emigració. 
 
Atès que la situació laboral de les dones continua empitjorant. Augmenta l’atur femení per la 
destrucció d'ocupació dels serveis, fruit de les retallades del Govern, i s'incrementa la bretxa 
salarial en relació als homes per la precarització de les feines que ocupen. 
 
Atès que la reforma laboral del PP, amb el suport de CiU, ha facilitat la destrucció d'ocupació, les 
rebaixes salarials, l’empitjorament de les condicions de treball i el bloqueig i la pèrdua de 
vigència d'alguns convenis col·lectius. S’ha carregat sobre els treballadors i les treballadores la 
devaluació interna del país, que s'ha produït per fer front a l’ajust per tapar el forat financer 
provocat per la crisi immobiliària. El resultat són 500.000 llocs de treball destruïts i l’augment 
de la precarietat i la pobresa laboral per la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris i el fort 
increment dels serveis bàsics com la llum, l’aigua o el transport. 
 
Atès que el treball és un dret, però molt més, és un mitja d’inclusió i de relació social, de 
creixement. Per això cal reivindicar-lo i reivindicar-ne les condicions dignes i justes, i el 
manteniment de drets laborals. En aquest sentit cal canviar les polítiques d'austeritat dogmàtica 
a Catalunya, Espanya i Europa, que només beneficien els més poderosos en detriment de la 
majoria de la població. Hi ha alternatives per crear ocupació i sortir de la crisi amb polítiques 
d'estímul econòmic, redistribuint la riquesa i lluitant contra el frau i l'evasió fiscal. 
 
Atès que en front del drama de l’atur, cal una reactivació econòmica i crear ocupació; que 
enfront la desregulació laboral, calen drets i convenis col·lectius; que enfront les privatitzacions, 
calen serveis públics i protecció social; que enfront la crisi social i política, cal més i millor 
democràcia. 
 
Atès que s'apropa el Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, i que aquesta és una jornada 
de solidaritat i reivindicació internacional històrica. Hem de seguir mantenint viva aquesta data 
per donar veu a la classe treballadora i a les persones desocupades. 
 
Atès que aquests són els arguments que des de el PSC volem treure al carrer el proper 1r. de 
maig, una data que, malauradament, segueix tenint lloc enmig d'una profunda crisi econòmica i 
social. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a que doni suport a l’adopció de mesures per lluitar 
contra l’atur, la precarietat laboral, les desigualtats socials i la crisi consistents en: 
 
1. Demanar novament al Govern d’Espanya la retirada d'una reforma laboral lesiva que facilita 
l’acomiadament i empitjora les condicions de treball. 
 
2. Defendre la negociació col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball. 
 
SEGON. Donar trasllat telemàtic d'aquest acord al president del Govern, al president de la 
Generalitat de Catalunya, al ministre de Treball, als portaveus dels grups parlamentaris en el 
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Congrés dels Diputats i del Senat, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i als sindicats més representatius (CCOO, UGT i USOC). 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor 
Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, ara que els membres 
del Partit Popular s’esforcen en dir-nos, un dia sí i l’altre també, que la crisi ja ha passat i que 
aquesta ha passat, segons ells, gràcies a les mesures preses pel senyor Rajoy, tals com el 
desmantellament del sistema de salut o la reforma laboral.  
 
Ara que els membres de Convergència i Unió s’esforcen en dir-nos que en pocs mesos ja no 
pertanyerem a Espanya i que ens espera un futur, al nostre entendre, que diuen ells de color de 
rosa encara que estiguin a favor d’una reforma laboral –una reforma que van votar sense 
fissures amb el Partit Popular–. 
 
Ara que mai, quan ja han passat 3 anys d’aquesta reforma realitzada sota el paraigües de 
l’enganya; ara més que mai, quan ja han passat els anys i hem vist que la reforma era 
innecessària per a l’economia perquè els temps han demostrat que el mercat de treball no és la 
causa de la crisi i la seva modificació no és la recepta per sortir de la mateixa.  
 
Ara que hem comprovat que amb les antigues lleis laborals el nostre país havia crescut per 
sobre de la mitjana europea en els últims 20 anys i que la única cosa que ha portat la darrera 
modificació del mercat de treball és més atur. 
 
Ara que estem segurs que la reforma laboral va ser  una burla als aturats, que vol dividir els 
treballadors i discrimina els més febles; ara que podem afirmar que els aturats de llarga durada 
i els de més de 45 anys han estat expulsats del mercat laboral gràcies a la dreta d’aquest país, 
se’ls han rebaixat les seves prestacions. 
 
Ara que ha estat aprovat que la reforma laboral tracta els treballadors com a defraudadors, 
aplicant una bateria de càstigs per a aquells que s’estan buscant la vida i que l’única cosa que 
es promou és reduir la prestació a la que tenen dret. 
 
Ara que estem segurs que la reforma ha regalat als empresaris, en forma de bonificacions a 
obrir el negoci, la tragèdia de l’atur a empreses de treball temporal, la majoria de les quals 
estan en mans del lobby del poder empresarial d’aquest país. 
 
Ara podem afirmar que teníem raó i que aquesta reforma és injusta. 
 
Injusta per als treballadors perquè els amaga una devaluació del treball, dels salaris dels 
treballadors, dels seus drets socials i col·lectius. 
 
Injusta perquè ha instaurat un acomiadament lliure, fàcil, barat on totes les indemnitzacions 
s’han reduït a 20 dies per any treballat. 
 
Injusta perquè inverteix la càrrega de la prova en el judici, essent el treballador qui, amb total 
desigualtat, hagi de demostrar que l’empresari no té raó. 
 
Injusta perquè elimina qualsevol tipus de control sobre l’empresari, quedant la relació laboral al 
seu caprici. Fins i tot, deixant de complir allò signat. 
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Ara podem afirmar que teníem raó i que aquesta reforma és injusta. I inútil.  
 
Inútil per al país, perquè l’única cosa que persegueix és el desmantellament dels drets, 
desequilibrant les relacions laborals tal com es coneixen per al benefici d’uns pocs i en benefici 
dels veritables causants de la crisi. I perquè no crea ocupació és inútil. Inútil perquè ha portat a 
l’atur a milers de treballadors públics. 
 
És per això, donada la proximitat de la celebració del primer de maig, Dia Internacional dels 
Treballadors, que li demanem a aquest plenari que faci arribar al Govern de l’Estat la petició de 
posar fi a aquesta laboral. 
 
Una reforma laboral imposada pel Govern que certifica la defunció del dret al treball, que es 
rendeix davant les dictadures econòmiques i financeres que estan atacant i afeblint el nostre 
model d’Estat del benestar i que s’ha anat construint amb esforç i sacrifici durant els últims 30 
anys. Una reforma laboral que a molts treballadors els hi està robant el present i, sense dubte, 
els està portant cap un futur molt incert. Moltes gràcies. 
 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
senyor Enric Roig, qui li escriu, perdó, quan escriu les mocions de vegades vostè cau en una 
vertadera demagògia, eh, constant, amb els mateixos termes, els mateixos temes i “dale que te 
pego” i au, i fem això. 
 
Jo li vull recordar el que vol dir demagògia, un dels conceptes de demagògia –en té varis, no? – 
“forma d’acció política en la que existeix un clar interès de manipular o agradar a la ciutadania, 
a les masses”, no?, això és el que defineix exactament el diccionari, no? 
 
Clar, vostè ve aquí i diu coses sobre temes molt crucials, eh. Ull, que això sí que jo ho ressalto. 
L’atur, la situació de crítica de moltes famílies, de moltes persones, això és sagrat. Però sobre 
això es fa demagògia i això és el problema que jo veig en aquesta moció, en la qual d’això. 
 
A més, fixi’s fins a quin punt vostè aquí escriu coses que no d’això, quan diu al primer punt, diu 
“no sabem quina és la solució definitiva per a aquesta crisi internacional, ni tampoc qui ens són 
els responsables últims”. Vostès no saben res i, en canvi, fan una moció. 
 
I aquí ataquen, per una part a l’Estat, per una altra part a la Generalitat, els “achaquen” que 
són els responsables de les situacions que es troben, malauradament i, torno a dir –toco aquest 
tema respectuosament–, a les persones que estan en situació difícil, no? 
 
Què vol que li digui? La veritat és que crec jo que, abans de fer la moció, tindria que mirar les 
últimes xifres que hi ha en relació a l’atur, en com s’està baixant les xifres d’aturats, no? I tindria 
que mirar també les xifres, les últimes, sobre la situació econòmica a nivell d’Estat espanyol i 
també, ull, a nivell de Catalunya, eh. Miri-les i veurà que van baixant cap avall d’una forma 
ràpida, des d’aquelles xifres que vostès van deixar, que Déu n’hi do eh, es van lluir vostès, van 
deixar aquest país ben lluïts, no? 
 
I, per tant, home, no féssim demagògia sobre temes que per a mi són punyents, són, “vamos”, 
són sagrats i es tindria que parlar d’ells d’una forma molt respectuosa. Per tant, la nostra 
postura serà negativa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, les polítiques 
d’austeritat que s’estan aplicant, les polítiques neoliberals que s’estan aplicant a Europa, a 
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l’Estat espanyol i a Catalunya ens estan portant a aquesta situació d’un atur elevadíssim, un 
atur que pateixen molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, del nostre territori. I no 
només un atur, sinó la pèrdua de molts dels drets laborals que s’han aconseguit durant tots 
aquests anys de democràcia i amb la lluita de la classe treballadora. 
 
Per tant, estem en una situació molt complicada, on hi ha molt d’atur i cada vegada hi ha un 
treball més precari. 
 
És cert que l’última reforma laboral aprovada pel Govern del Partit Popular amb suport de 
Convergència i Unió ha significat un retrocés molt, però que molt important en relació als drets 
dels treballadors i de les treballadores, i aquí vostè ha comentat alguns aspectes com 
pràcticament l’acomiadament lliure, o també la pèrdua de la importància de la negociació 
col·lectiva en molts dels àmbits.  
 
Però jo també avui tinc aquí l’obligació de recordar-li a vostè, que forma part del Partit 
Socialista, que, més enllà d’aquesta reforma laboral tan dolenta per als treballadors que ha fet 
el PP i Convergència i Unió els últims dos anys, anteriorment, el Govern socialista de l’Estat 
espanyol també va fer una altra reforma laboral igualment negativa, per la qual també va haver 
una vaga general. 
 
De fet, jo aprofitaria avui aquí, senyor Roig, de dir-li públicament a vostè, que serà presentat pel 
president Zapatero en els propers dies, que li comenti que va fer molt malament de dur a terme 
aquella reforma laboral i, a més a més, també va fer molt malament quan va reformar la 
Constitució espanyola un cap de setmana amb el Partit Popular per salvar els bancs abans de 
salvar les persones. 
 
Per tant, tinc l’obligació de dir-li perquè la reforma laboral i el fet de que els treballadors i les 
treballadores cada vegada tinguin menys drets, no és només responsabilitat del Partit Popular i 
Convergència i Unió, sinó que també el Partit Socialista en té responsabilitat. 
 
L’última cosa que també li vull comentar és que, més enllà de la defensa, evidentment, de la 
lluita contra l’atur i del que comentàvem ara dels drets dels treballadors, el nostre grup també 
el que pensa és que el que caldria és reclamar a nivell de l’Estat espanyol –perquè en aquests 
moments és a l’Estat on estem– que hi hagués també un gran pacte per l’ocupació, com va 
passar en la transició democràtica. Un gran pacte per l’ocupació amb els sindicats, amb els 
empresaris, amb la majoria dels agents socials i econòmics. Però que fos un pacte reequilibrat 
de forces, on no perdessin només els treballadors, que és el que ha passat durant aquests 
últims anys de la mà del president Zapatero i del president Rajoy. 
 
Tot i això, com entenem la reivindicació de la moció, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Crec que la posició de tothom, de tots els 
partits polítics, de tots els grups polítics respecte al que vostès plantegen avui és una cosa que 
està debatuda i que està clara i, a més, des de fa temps respecte a aquest tema. Per tant, 
presentar aquesta moció està buida de qualsevol contingut nou. Tot el que diuen, bé, nosaltres 
li donem suport, però pensem que és una moció purament electoralista, per no dir com ha dit el 
senyor Dalmau, que és demagògica. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ara el 
senyor Roig quan no té temes es deu dedicar a repassar les mocions aprovades anteriors anys i 
anar presentant dos mocions, perquè ja ens ha passat a la d’abans, dels bous, que ja l’havien 
presentat igual, amb el mateix text i ens passa ara que en presenta una que ja vam debatre 
l’any 2012 exactament. 
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I, a més  a més, té molt poca memòria i molt de valor per presentar una moció que textualment 
ens diu “defendre la negociació col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball”. 
Sí, el que hem estat fent aquest Govern municipal des de que governem l’Ajuntament de 
Tortosa, des de l’any 2007. Perquè després de 8 anys hem tancat per unanimitat en tots els 
col·lectius de l’Ajuntament, en totes les societats, en tots els àmbits, per unanimitat hem tancat 
totes les negociacions col·lectives, tots els convenis col·lectius que hi ha hagut, cosa que no 
passava abans.  
 
Abans, li recordo –potser no té memòria–, però li recordo que això de defensar la negociació 
col·lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball, per al Partit Socialista a 
l’Ajuntament de Tortosa no era una prioritat. I tenien incendis, per dir-ho d’una manera així 
textual, a diferents àmbits de l’Ajuntament i a diferents col·lectius de l’Ajuntament i no van ser 
capaços tampoc de tirar endavant, en molts casos, convenis col·lectius.  
 
Per tant, entenem que és una moció que no porta enlloc. Simplement per presentar a pes, no?, 
anar presentant mocions perquè no sabia de què més presentar-ho, doncs mira, presentem-ho 
d’això. Nosaltres no compartim aquest tipus de política demagògica. 
 
I sí que li acabo recordant que, ara que tant defensen la classe treballadora –com li han dit 
també–, recordar-li, amb aquell que el presentarà, amb el senyor Zapatero que d’aquí poc 
estarà per aquí a Tortosa, un president recordat pel bé que ho va fer a l’Estat espanyol i que, en 
tot cas, li pot dir i li pot recordar i li pot preguntar per què en aquell cas no va defensar aquesta 
negociació col·lectiva que vostè està dient, i per què els sindicats li van muntar aquesta vaga 
general que va tenir el Partit Socialista, que mai havia tingut. 
 
Per tant, en tot cas potser seria convenient que ho preguntés i que això ens expliqués com es 
defensa per part del Partit Socialista, aquí a l’Ajuntament de Tortosa quan s’ha governat i a 
l’Estat espanyol quan s’ha governat, el què és la negociació col·lectiva. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, agrair als grups que han donat el suport. 
 
I miri, començaré pel final, senyora Roigé. Veig que avui volen fer propaganda de que el senyor 
Zapatero ve a Tortosa, tots plegats. Bé, ja me n’alegro, no? Ja me n’alegro. Facin, facin. Facin. Si 
volen venir estan tots convidats, eh. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: No sé si cabrem, però vindrem si ens convida, 
eh. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, sí, sí. I tant, i tant. Senyor alcalde, tots convidats allà, el 
dissabte a les 12 a l’Espai Patronat. Tots allà. 
 
Evidentment, veig que, al final, vostès sempre van a una amb això de la reforma laboral: 
demagògia, demagògia, com el Partit Popular: demagògia, demagògia. Tot és demagògia, eh. 
Tot és demagògia, tot és demagògia. Ara vaig, ara vaig. Ara vaig, no es preocupi. El discurs és el 
mateix, senyora Roigé. Igual que ha dit el senyor Dalmau. 
 
Senyor Dalmau, i el de vostè no és demagògia? I el del senyor Rajoy no és demagògia? És que 
clar, digui’m vostè si el del senyor Rajoy no és demagògia. És que clar, vostè ens pinta, diu 
“l’atur ha baixat”. Escolti’m, quina precarietat laboral hi ha avui en dia? Quins contractes hi ha? 
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Quins contractes “basura” hi ha, eh? Com està la situació de la gent amb els contractes que hi 
ha? Per favor, home. Per favor, per favor. 
 
Senyor Monclús, no treu de que jo, nosaltres poguéssim creure oportú que davant l’1 de maig 
presentéssim una moció per reivindicar els drets dels treballadors i, per tant, aquesta reforma 
que fa 3 anys que està malmetent el nostre país poguéssim demanar, una vegada més –i això 
també li parlo a la senyora Roigé–, que es tiri enrera. 
 
Senyor Jordan, tota la raó té i li diré, i li diré. I li diré. I es va equivocar amb això i es va equivocar 
amb el canvi de la Constitució i ho vam pagar. Vam pagar-ho a les urnes. Però també tenim el 
dret de dir que ens hem equivocat i, per tant, esmenar la plana i fer propostes noves i diferents. 
 
Per tant, nosaltres és el que pensem. Som honestos i hem dit “aquí ens hem equivocat”. I, per 
tant, no es preocupi que li diré i li diré personalment. I si vol venir, també està convidat vostè el 
dissabte a dir-li, no es preocupi. 
 
Per tant, el que avui reivindicàvem aquí era que aquesta reforma laboral tan lesiva per al nostre 
país, que es tiri enrera. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb 
set vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
ERC (2) i I-ET-E (2); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels 
grups municipals de CiU (12) i PP (1). 
 
 
 
 
26 – MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA – ENTESA 
PER TORTOSA, PARTIT POPULAR I PLATAFORMA PER CATALUNYA, DE SUPORT AL BANC D’ADN 
PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita per tots els grups municipals: 
 
“ L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per 
identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels 
desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin 
identificar de forma ràpida i fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona 
la Llei de memòria històrica catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes 
al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les persones 
desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre 
consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada 
cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i 
mantenir l'esperança de la identificació dels desapareguts. 
 
El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es 
van posar a treballar en la creació d'un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les 
mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s'iniciava un procés que ja s'estava 
fent a d'altres països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br. 
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El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 
Desaparicions Forçades van fer a tot l'Estat espanyol, des d'aquesta iniciativa es va forçar per 
part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l'agenda del Govern el Banc d'ADN i la 
modificació de la Llei de fosses. El 19 de desembre de 2013 se'n va aconseguir l'aprovació per 
una àmplia majoria: http://goo.gl/ndm55M. 
 
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts 
a la Guerra Civil ha tancat la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami: 
http://vkm.is/bancADN. Amb el micromecenatge s‘ha creat un material audiovisual, en forma 
de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d'aquesta eina genètica 
per a la identificació de persones. 
 
És per tot l‘exposat que demanem ACORDAR: 
 
PRIMER - Mostrar el suport institucional de l‘Ajuntament de Tortosa a la iniciativa del Banc 
d‘ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
SEGON - Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d‘ADN als ciutadans i 
ciutadanes del municipi de Tortosa amb, com a mínim les mesures: 
 
- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material audiovisual i de 

difusió del Banc d‘ADN. 
 
- L‘enviament d‘una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi de 

Tortosa. 
 
- La col·locació d‘un bàner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc d‘ADN i 

altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 
 
- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l‘Oficina d‘Atenció al Ciutadà per 

tal que puguin informar verbalment i en paper d‘aquesta iniciativa, i facilitar així que els 
familiar que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d‘ADN que ha de servir per 
identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 

 
TERCER - Informar d‘aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d‘Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris i als impulsors del Banc d‘ADN de Catalunya que gestiona les 
desaparicions forçades del període 1936-1977.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Aquesta és una proposta que subscriuen tots els 
grups polítics i, per tant, s’aprovarà per unanimitat. 
 
I, donat que es preveia un Ple més llarg del que ja ha estat, que ja ha estat prou llarg, hem 
acordat en Junta de Portaveus no intervenir. Simplement jo, si em permeten, agrair 
especialment al senyor Roger Heredia Jornet, que és un dels impulsors d’aquest Banc d’ADN –i 
a més, que ho està fent des del nostre territori–, aquesta iniciativa que ja ha tingut recolzament 
en l’àmbit del Parlament de Catalunya i que ara està buscant el recolzament en diferents àmbits 
municipal, i l’Ajuntament de Tortosa s’hi afegeix per unanimitat. I serà un dels primers 
ajuntaments, no solament de..., sí que del territori en quant a ajuntaments, no del país, que ja 
se n’hi ha afegit alguns, però en tot cas agraeixo que tots els grups municipals hagin acceptat 
poder subscriure-la i poder-la aprovar per unanimitat. 
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L’haguéssim pogut presentar des de Presidència i com una moció institucional, però per raons 
d’última hora ho hem ficat com una moció política i l’important és que s’aprovi amb la signatura 
i el vot de tots els regidors i regidores presents i tots els grups municipals. 
 
Per tant, agrair-los a vostès aquesta sensibilitat. 
 
 
El consistori en queda assabentat.   
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
27 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 10/2015, de 23/02/2015 
- 11/2015, de 02/03/2015 
- 12/2015, de 06/03/2015 (extraordinària i urgent) 
- 13/2015, de 09/03/2015 
- 14/2015, de 12/03/2015 (extraordinària i urgent) 
- 15/2015, de 16/03/2015 
- 16/2015, de 23/03/2015 
- 17/2015, de 31/03/2015 (extraordinària) 
- 18/2015, de 31/03/2015 (extraordinària i urgent) 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 235/2015 a la 494/2015 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Dins d’aquestes resolucions d’Alcaldia s’inclou la Resolució d’Alcaldia que fa referència a la 
liquidació del Pressupost, que ja en vaig donar compte explícitament l’anterior Ple, donat que 
procedíem a una modificació pressupostària i, per tant, no la fem constar de forma explícita 
perquè ja consta a les corresponents actes i, per tant, no faré cap altre comentari. 
 

*-*-* 
 
El consistori en queda assabentat.   
 
 
28 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
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29- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, jo li faig una pregunta que 
m’han passat, lògicament, els ciutadans d’aquí Tortosa –alguns d’ells, lògicament–, amb fotos 
que, si vol, li faré arribar, no? I és una pregunta, a veure si puc expressar-me correctament per 
ubicar-los també, valgui la redundància, correctament. 
 
L’entrada al parc a través del lateral del bar del Parc, enfront de la nova ubicació del Carrilet, 
aquella entrada, per on s’entren cotxes, no sé si ho estic.... M’envien alguna foto i em diuen que 
de vegades –i es veu, pel que em diuen, amb certa freqüència– s’aparquen cotxes allí, quan hi 
ha una senyal que diu que està prohibit aparcar. Això és el que em diuen. M’han enviat fotos 
amb la senyal de prohibit aparcar davant i en aquest “entrador” i fotos també amb cotxes allí, 
unes vegades –tinc dos fotos. Una– en molts de cotxes, no?, cotxes de certa cilindrada, de certa 
categoria, i altres que són fotos que jo veig que són més de descàrrega, d’aprovisionament del 
bar restaurant, no? 
 
Però bé, em diuen que per què tenen “bula” aquests cotxes per aparcar allí?, no els de 
descàrrega i descàrrega, sinó els altres. 
 
Segona pregunta. I aquesta fa referència, precisament, a la part de darrera de vostè, no?, que 
també passa al seu despatx. Fa uns mesos va haver un canvi en la “jefatura” de l’Estat, és a dir, 
el rei Juan Carlos va dimitir –bé, va abdicar, perdó, és el terme correcte–, i va pujar al tro el rei 
Felip. La pregunta és: tardarem molt en tenir aquí la foto o el quadre del rei, aquí i al seu 
despatx? O ja està la cosa en marxa? Perquè, com ha passat tant de temps, doncs hi ha algun 
oblit. Suposadament, eh. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde:  Li contesto a les dos..., no sé si hi ha algun altre prec i 
pregunta, li contesto a les dos encantat. 
 
De “bula” no n’hi ha cap, respecte a la primera pregunta. Al contrari. Nosaltres, en el tema 
d’aparcar vehicles hem sigut bastant estrictes. En altres moments sí que hi havia “bules” 
perquè hi havia targetes que tenia gent i aparcaven, els regidors també podien aparcar on 
volguessin, no pagaven a la zona blava. Això ha desaparegut, no hi ha cap tipus de “bula”, no hi 
ha cap tipus de prerrogativa. L’alcalde o els regidors, com vostè mateix segur que fa i altres, 
aparquen a la zona blava i paguen. Procurem, no?, aparcar correctament. 
 
I el que jo tinc entès, bé, el que tinc entès no, el que és cert és que al parc no poden accedir cap 
tipus de vehicles. Els únics vehicles que estan autoritzats a accedir al parc, efectivament, són 
els vehicles de càrrega i descàrrega d’un local –que és una concessió municipal sobre la qual hi 
ha un restaurant–, i els vehicles de servei del mateix parc, de l’empresa de neteja –que van 
logotipats– o de la Policia Local –que també sol entrar–, o de la mateixa Brigada municipal 
quan hi treballa. 
 
Vehicles particulars, no és que no puguin estar aparcats, és que no poden ni ser-hi. Si té 
fotografies.... 
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Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Li adreçaré les fotografies. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, perquè podem veure les matrícules i, si la Policia 
Local ho considera prova suficient, iniciar el tràmit de la corresponent denúncia. Perquè 
precisament allí hi ha aparcament.  
 
I si fa referència a aquell local, a les hores on els clients d’aquell local solen anar no es paga a 
la zona blava, és gratuïta. Per tant, més enllà de que pugui ser alguna càrrega o descàrrega que 
no es faci amb vehicles comercials, perquè com vostès sap, l’autorització de l’ocupació de la 
càrrega i descàrrega només està per a aquells vehicles comercials. A vegades, algú que se l’ha 
sancionat em diu “oh!, –diu– és que jo també carregava i descarregava amb el meu vehicle 
particular”. Segurament deu ser cert però, d’acord amb el Codi de circulació, les càrregues i 
descàrregues només les poden ocupar aquells vehicles d’ús comercial, les furgonetes..., estan 
definits i ara no entraré.  
 
Per tant, no hi ha cap tipus de “bula”, no hi ha cap tipus de permissibilitat i, a més a més, si no 
recordo malament, ara es van fer unes obres –i també es va fer la instal·lació de la màquina del 
Carrilet–, allí mateix hi havia unes pilones. Jo no sé si estan ara instal·lades o no estan 
instal·lades, però unes pilones que prohibien precisament això i que disposaven de la clau de les 
pilones o disposen de la clau de la pilona corresponent el local comercial per la càrrega i 
descàrrega i nosaltres, els serveis municipals, la Policia Local i els serveis de la Brigada i de 
Jardineria per la utilització. 
 
Per tant, si vostè em fa arribar les...., si em permet, senyor Dalmau, després li cedeixo la paraula 
i em fa els aclariments o em facilita la informació addicional. Per tant, quedi clar. No, ni allí ni a 
cap lloc hi ha “bula” per a ningú. Ho dic perquè a mi també un ciutadà em va dir “escolti, aquí hi 
ha un determinat vehicle que per aquest barri, a l’altre cantó de riu, doncs sempre està aparcat 
a una cantonada i està malament”, No hi ha ·”bula” per a ningú, que quedi absolutament clar. Ni 
a les cantonades ni, òbviament, a un parc públic encara molt menys. 
 
Per tant, si em fa arribar la foto intentarem tramitar la corresponent denúncia, si la Policia ho 
entén. Però, en tot cas, el que sí que farem és que si per... També aprofito per dir que l’espai 
aquell que s’ha recuperat del Carrilet, que és on vostè em comentava, aquell espai, si s’han tret 
les pilones i no s’han acabat de ficar encara és perquè –i aprofito per explicar-ho– encara ens 
queda pendent fer una petita obra per finalitzar la instal·lació de la pròpia màquina del Carrilet. 
Perquè allí hi ha previst que vagi una petita tanca metàl·lica, molt curiosa, que intenti evitar que 
la gent salti i pugi dalt al Carrilet. Perquè també aprofito per dir i demanar una mica de civisme 
a tothom perquè hem fet un esforç en recuperar la màquina del Carrilet, en deixar-la molt 
decent. Sí que hem fet un sistema per evitar que la gent entri dins la màquina però, malgrat 
l’hem elevat casi 1 metre, encara la gent es continua enfilant. 
 
Bé, per evitar això estan, des de la Brigada, treballant per fer aquesta barana. I quan s’acabi 
aquesta obra, que és potser l’obra que encara queda més important, recuperarem les pilones –
si és que no estan ara– i això ho evitarem. I, en tot cas, si no ho evitem, sabríem exactament qui 
és el que ha autoritzat l’accés d’aquests vehicles a un lloc que no ha d’estar, més enllà de la 
càrrega i descàrrega. 
 
I respecte a la segona qüestió que em preguntava, coincideixo amb vostè. Potser a algú li va 
parèixer una dimissió, però no és una dimissió. Va abdicar l’anterior monarca malgrat, 
coincideixo, que potser va parèixer una dimissió però era una abdicació. 
 
I dir-li que, malgrat també vam tardar perquè hi havia alguns que ens deien que ja se’ls hi havia 
notificat, nosaltres vam demanar les corresponents fotografies, que se’ns facilitava per part de 
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l’Administració General de l’Estat, de Sa Majestat Reial, el cap de l’Estat, per a que ens 
entenguéssim. I als llocs que sigui preceptiu que estigui el cap d’Estat, hi estarà.  
 
Si es refereix al meu despatx, ja arribarà. En aquests moments, en aquesta sala plenària, com 
vostès poden observar, encara que amb uns anys menys, el cap de l’Estat presideix la sessió. 
Per tant, no ha de tenir cap dubte ni cap problema en quant que el cap de l’Estat ens està 
controlant tot el que diem i tot el que fem en aquesta sessió plenària. 
 
Però farem el que s’està oficialitzant, adaptat a l’edat que avui té. I el que és preceptiu 
legalment, ho complirem. Moltíssimes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-dos hores i 
dotze minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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	Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Donat que també tenim un Ple llarg i coneixen perfectament el seu contingut, perquè ha estat debatut abastament en comissió informativa, no els hi farem ara una presentació de l’Ordenança que té alguns aspectes absolutament innovadors i altres de refundició de diferents ordenances que hi havia i, per tant, el dono per presentat. 
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	Intervenció del Sr. Monclús 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. Companyes i companys regidors, bona tarde nit. 
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	Intervenció del Sr. Roig 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el Partit Socialista del nostre grup no renuncia a la construcció del tercer institut de Tortosa i pensem que l’Ajuntament de la ciutat tampoc ho hauria de fer. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, una vegada més hem de dir que el que està passant amb el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre és cada vegada més esperpèntic. I tornem a dir el mateix que vam dir va gairebé un any, no?, perquè ha costat 140.000€ i no sabem res d’ell –o alguns no sabem res d’ell–. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, també fa gairebé un any en aquest plenari vam aprovar una moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa al voltant de les ramaderies de bous braus a les Terres de l’Ebre. 
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	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Prèviament a l’exposició de la proposta, pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a la següent proposta, que és la proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa de Tortosa, per exempció de l’impost, entenc que més que l’impost deu ser la taxa, d’ocupació de la via, la taxa o tribut però en tot cas no impost, d’ocupació de la vida pública per a les entitats sense ànim de lucre. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta és una proposta molt senzilla que ens han fet arribar dos entitats durant les últimes setmanes, dos associacions de la nostra ciutat i que és en relació a aquest tribut que vostè mateix ara comentava que han de pagar les entitats quan ocupen la via pública de la nostra ciutat per fer actes, tot i que aquests actes no signifiquin que tinguin cap ingrés econòmic. Entitats, evidentment, sense ànim de lucre. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, ara que els membres del Partit Popular s’esforcen en dir-nos, un dia sí i l’altre també, que la crisi ja ha passat i que aquesta ha passat, segons ells, gràcies a les mesures preses pel senyor Rajoy, tals com el desmantellament del sistema de salut o la reforma laboral.  
	 
	Ara que els membres de Convergència i Unió s’esforcen en dir-nos que en pocs mesos ja no pertanyerem a Espanya i que ens espera un futur, al nostre entendre, que diuen ells de color de rosa encara que estiguin a favor d’una reforma laboral –una reforma que van votar sense fissures amb el Partit Popular–. 
	 
	Ara que mai, quan ja han passat 3 anys d’aquesta reforma realitzada sota el paraigües de l’enganya; ara més que mai, quan ja han passat els anys i hem vist que la reforma era innecessària per a l’economia perquè els temps han demostrat que el mercat de treball no és la causa de la crisi i la seva modificació no és la recepta per sortir de la mateixa.  
	 
	Ara que hem comprovat que amb les antigues lleis laborals el nostre país havia crescut per sobre de la mitjana europea en els últims 20 anys i que la única cosa que ha portat la darrera modificació del mercat de treball és més atur. 
	Ara que estem segurs que la reforma laboral va ser  una burla als aturats, que vol dividir els treballadors i discrimina els més febles; ara que podem afirmar que els aturats de llarga durada i els de més de 45 anys han estat expulsats del mercat laboral gràcies a la dreta d’aquest país, se’ls han rebaixat les seves prestacions. 
	Ara que ha estat aprovat que la reforma laboral tracta els treballadors com a defraudadors, aplicant una bateria de càstigs per a aquells que s’estan buscant la vida i que l’única cosa que es promou és reduir la prestació a la que tenen dret. 
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