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Article 1.- Objecte
1. Aquesta Ordenança pretén reforçar i garantir un marc de relacions fonamentades en el civisme, la
convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes.
2. Per ajudar a aconseguir el marc de relacions a què fa referència l’apartat anterior, aquesta ordenança
arbitra mecanismes per a corregir i, si escau, sancionar diferents actituds incíviques, negligents o
irresponsables que atempten contra la bona convivència i la qualitat de vida de les persones.
3. Els poders públics en general, i l’Ajuntament d'Ulldecona en particular, tenen el deure de treballar per
garantir la igualtat d’oportunitats en l’ús i gaudi de l’espai públic a tota la ciutadania, independentment de la
seva edat, gènere, creença o condició personal o social.
Article 2.- Marc legal
1. Són principis informadors d’aquesta Ordenança el respecte a la llei i als drets dels altres, que són
fonaments de l’ordre polític i la pau social.
2. Aquesta Ordenança s’ha elaborat a l’empara de les potestats que reconeix als municipis la normativa de
règim local vigent, i especialment els articles 139, 140 i 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
Article 3.- Àmbit d’aplicació
1. Àmbit d’aplicació objectiu: el marc territorial i d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal
d'Ulldecona. Particularment s’aplica a tots els espais públics d'Ulldecona i els seus barris, com ara carrers,
vies, voreres, places, passeigs, parcs i jardins, etc.
2. Àmbit d’aplicació subjectiu: aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones físiques i jurídiques que són,
estan o viuen al terme d'Ulldecona, amb independència de la seva situació jurídica administrativa concreta.
Article 4.- Drets de la ciutadania davant l’administració municipal
Aquesta Ordenança, dins l’àmbit del civisme i en compliment dels objectius que recull, reconeix els següents
drets als ciutadans i ciutadanes, sense perjudici dels altres drets establerts en general a l’ordenament jurídic
vigent:
a) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposa el marc jurídic vigent, i especialment el
Reglament orgànic municipal.
b) Desenvolupar qualsevol iniciativa individual o col·lectiva legítima, i reclamar l’exercici efectiu de les
potestats municipals previstes per la llei.
c) Ser auxiliats i protegits per les autoritats municipals, sempre que les circumstàncies ho aconsellin i
si existeix, si cal, el requeriment adient.
d) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i les vies i els espais de
caràcter públic.
e) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals mitjançant la sol·licitud de l’adopció d’actes o
acords, la proposta d’actuacions o la demanda d’informació, en matèries de la seva competència o
d’interès general o social.
f) Ser atesos per l’administració segons les disposicions vigents de l’ordenament jurídic.
g) Accedir a informació clara, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals.
h) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels expedients en els quals tinguin la condició
de persona interessada, i a obtenir còpia dels documents que continguin, sempre que no es vulneri
el dret a la intimitat de les persones, els drets dels menors o es refereixin a matèries legalment
reservades.
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i)

Obtenir informació o orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents
imposen als projectes, actuacions o sol·licituds adreçats a l’Ajuntament que es proposin realitzar.
j) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes dictats per l’administració.
k) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, en el supòsit que es
tracti d’una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
l) Les persones estrangeres que, d’acord amb la legislació vigent, es trobin en procés de tramitació
del permís de residència temporal o de la seva renovació, per raons d’arrelament o d’integració
social, poden sol·licitar a l’Ajuntament que faci constar, en la proposta de resolució o informe
d’inserció social, qualsevol activitat o col·laboració rellevant realitzada en matèria de convivència o
civisme en l’àmbit del municipi. Les sancions reiterades per infraccions d’aquesta Ordenança poden
ser valorades en les propostes municipals d’informe en aquestes matèries.
m) Ser tractats amb respecte i cortesia per les autoritats i pel personal municipal, que han de facilitarlos l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
n) Gaudir dels espais públics en condicions adients d’higiene, seguretat ambiental, sonoritat i
tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà d’acord amb el seu destí, en condicions d’ornament i
seguretat idònies.
Tots els drets recollits en aquest article s’hauran d’exercir dins dels límits legals fixats per les normes de
procediment administratiu i d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i altres drets.
Article 5.- Deures de la ciutadania davant l’administració municipal
Tots els ciutadans i ciutadanes d'Ulldecona i els seus barris, les persones que es trobin temporalment al
municipi i, quan escaigui, els titulars de béns o d’activitats que s’ubiquin o exerceixin dins del terme
municipal tenen, entre altres, els deures següents:
a) Fer un ús responsable i adequat de la via pública, espais, béns i serveis públics, per tal de no
perjudicar els drets de la resta de ciutadans i ciutadanes. Es prohibeixen les actituds violentes o
intimidatòries a l’espai públic que alterin la convivència, especialment si causen danys a les
persones o als béns, així com els actes d’ocupació dels edificis, equipaments i instal·lacions
municipals.
b) Complir amb les seves obligacions tributàries i personals en els termes establerts per la llei i les
ordenances municipals, a fi de fer possible l’exercici de les competències municipals.
c) Seguir les indicacions legítimes de les autoritats municipals competents, i dels seus agents, en
l’exercici de les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances municipals.
d) Col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l’exercici de les seves funcions,
especialment davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries envers altres persones.
e) Lliurar a l’administració la documentació requerida quan no afecti la intimitat o el secret professional,
i en els termes previstos per la llei, per tal de facilitar l’exercici de les seves competències o per
defensar l’interès general.
f) El comportament de la ciutadania en situacions d’emergència com inundacions, incendis, riuades,
nevades, fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o
confinament, s’adequarà en cada moment a les normes de civisme i col·laboració, als plans
d’emergència que puguin existir i a les ordres de les autoritats.
g) En el cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’alcaldia pot requerir l’ajut i la
col·laboració personal i/o material dels habitants del terme municipal i, de manera especial, la dels
qui, pels seus coneixements o aptituds, pugui ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests
supòsits, l’alcaldia pot disposar, si ho estima necessari i pel temps indispensable, dels mitjans
públics o privats que puguin ser d’utilitat per a resoldre l’emergència creada.
h) Tractar amb respecte i educació les autoritats i el personal municipal, de forma anàloga al deure
d’aquests a tractar amb respecte i educació els ciutadans i les ciutadanes.
i) Les persones que organitzin actes de tota mena als espais públics han de garantir la seguretat de
les persones i els béns, així com la reposició, reparació i neteja dels espais afectats, podent
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j)

l’Ajuntament exigir les fiances i les pòlisses d’assegurança adients.
Altres deures que es determinin legalment o que puguin recollir les ordenances i reglaments
municipals o supramunicipals.

Article 6.- Drets de la ciutadania amb relació a la via pública, espais, béns i edificis públics
Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret a usar lliurement la via i els espais públics del municipi, a utilitzar
els serveis públics municipals d’acord amb la seva naturalesa i a ser respectats en la seva llibertat. Aquests
drets s’exerceixen sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres
persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la convivència.
Article 7.- Usos i comportaments prohibits als espais públics
Els drets a què es refereix l’article anterior són limitats per la legislació aplicable, concretament en les
disposicions sobre l’ús de la via pública i del mobiliari urbà, espais, béns i serveis públics, de seguretat,
neteja i salut pública, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats. No són
permesos en les vies i espais de caràcter públic, sense perjudici de la norma específica aplicable, entre
altres, els usos i comportaments següents:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques com defecar o orinar fora dels indrets destinats a aquesta
funció, a la via pública, els espais públics o els transports públics.
b) Manipular, modificar, danyar o malmetre els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i
de subministrament d’aigua i xarxes de rec o qualsevol altre tipus d’instal·lació de qualsevol
companyia i/o operador de serveis, sense autorització municipal.
c) Abocar a la xarxa de clavegueram, als contenidors de reciclatge, a les papereres, a la calçada, a les
voreres, als parcs o jardins públics, als solars, parcel·les i terrenys i als escocells, elements
corrosius, pintures, restes d’obres (runes, òxids, morter, formigó, etc), olis de cuina, lubricants de
cotxes o màquines o vehicles industrials, restes de podes, i en general qualsevol bé o substància de
caràcter sòlid, líquid o gasós que no estigui expressament permesa.
d) Malmetre el mobiliari urbà, en els termes que preveu l’article 8 d’aquesta Ordenança.
e) No és permesa a l'espai públic cap conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com
qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o
contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de
fet, per escrit o de paraula, o mitjançant insults o burles.
f) Banyar-se o rentar-se en fonts; banyar i/o rentar gossos o animals a les vies públiques o a les fonts
o permetre que beguin directament en aquestes; rentar cotxes o qualsevol altre tipus de vehicle a la
via pública; llençar a les fonts qualsevol mena de substàncies o materials que puguin contaminar o
embrutar les aigües, el medi o obturar el desguàs, i proveir-se d’una quantitat desproporcionada
d’aigua per a ús privat des de fonts públiques.
g) Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública i als espais públics ,
a excepció de terrasses o vetlladors d’establiments de restauració, barres de bar corresponents a
les festes majors, festes populars, de barris, de veïns/es o similars, sempre que el consum tingui lloc
en la mateixa zona autoritzada.
h) No es permet agafar flors, fruits o plantes, regar, podar i talar en parcs, jardins, carrers i vies
públiques i en zones enjardinades d’ús públic; trepitjar talussos, parterres i plantacions, pujar als
arbres, perjudicar l’arbrat o les plantacions ni malmetre els jardins.
i) Queda prohibida la venda ambulant en l’espai públic sense autorització municipal, i també la compra
en el mateix supòsit, especialment de qualsevol tipus d’aliment, begudes i articles protegits per la
propietat intel·lectual o industrial (falsificats o reproduïts il·legalment).
j) Llençar papers, xiclets, burilles o deixalles fora de les papereres, dels contenidors d'escombraries,
de reciclatge o cendrers corresponents; llençar o abandonar trastos, estris o similars, animals morts
o tota mena de productes, a la via pública i als espais oberts públics sense edificar; abocar burilles o
altres matèries enceses a les papereres i contenidors.
k) No netejar la brutícia de la via pública, arran de les operacions de càrrega i descàrrega de béns i
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mercaderies, per part de les persones que porten a terme aquestes operacions.
Tallar carrers i vies a la circulació de vehicles, o dificultar l’esmentada circulació, sense la
corresponent autorització municipal.
m) La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars, a la via pública i/o espais públics, resta subjecta al
principi de respecte als altres, i en especial de la seva seguretat, integritat física i tranquil·litat, i
també al principi d'integritat dels béns, plantacions, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.
A banda dels esmentats principis, caldrà atendre i respectar la possible senyalització prohibitiva
existent a cada indret.
n) Malmetre el patrimoni històric, cultural o natural.
l)

Article 8.- Mobiliari urbà
1. Resta prohibida qualsevol conducta vandàlica, agressiva o negligent sobre el mobiliari urbà instal·lat a la
via pública que impliqui deteriorament, ja sigui trencament, arrancada, incendi, desplaçament indegut o
altres.
2. No es permet malmetre els bancs, els seients, els gronxadors i jocs, les papereres, els contenidors, els
fanals d’enllumenat i qualsevol altra part del mobiliari urbà. També queda prohibida qualsevol altra activitat o
manipulació que, amb relació als elements del mobiliari urbà, els embruti, degradi la seva estètica o el seu
ús normal o destí.
3. És prohibida expressament la manipulació de papereres i contenidors que s’ubiquen a la via pública i
espais públics; moure-les, arrancar-les, incendiar-les, bolcar-les o buidar els seu contingut a terra, i tot el
que deteriori la seva estètica o entorpeixi el seu ús normal.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària, si els actes són realitzats per menors, responen
directament i solidàriament pares, tutors i guardadors, si existeix per part seva dol, culpa, negligència o
descurança.
Article 9.- Escombraries i residus
1. Tots els usuaris del servei de recollida d'escombraries han de complir amb les obligacions següents:
a) Utilitzar bosses de plàstic, tancades, per a dipositar les escombraries.
b) No es podran dipositar bosses d’escombraries ni cap altre material fora del contenidor de recollida
selectiva. Queda prohibit l'abandonament d'objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs
autoritzats.
c) S'han de dipositar les bosses de plàstic al contenidor corresponent segons la tipologia dels residus
que hi hagi a l'interior.
2. Pel que respecta als mobles i objectes vells i d'altres residus voluminosos, es prohibeix dipositar-los en
els contenidors d’escombraries o en qualsevol altre lloc de la via pública o terme municipal.
3. La recollida dels mobles i objectes vells a què es refereix l’apartat anterior es subjectarà a les següents
normes:
a) Les persones interessades s’adreçaran a la prevenció municipal, on se’ls prendrà nota del nom,
adreça i telèfon, així com dels objectes que han de llençar.
b) Mensualment, l’empresa adjudicatària del servei es posarà en contacte amb les persones que hagin
manifestat el seu interès de desprendre’s de mobles i objectes similars, indicant-los el dia i forma en
què es durà a terme la recollida.
c) La persona que posseeixi residus voluminosos que no pugui esperar el servei de recollida
domiciliaria, haurà d'utilitzar el servei de deixalleria dintre de l'horari establert de funcionament.
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4. Es prohibeix llençar animals morts en qualsevol lloc de la via pública o del terme municipal. Aquests,
únicament podran ser enterrats, adoptant totes les mesures que la legislació vigent estableixi al respecte.
Article 10.- Activitats que embruten la via pública, aspectes generals
1. Totes les activitats que puguin embrutar la via pública, sigui quin sigui el lloc on es duen a terme i sense
perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen, dels seus
titulars o executors, l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'embruti la via pública,
com també la de netejar-ne les parts i els elements urbans que hagin estat afectats, i la de retirar els
materials residuals resultants.
2. L'autoritat municipal pot exigir, en tot moment, les accions de neteja corresponents, considerant el que
estableix l’apartat 1 anterior. L'Ajuntament pot acordar i fer subsidiàriament els treballs de neteja que segons
l'Ordenança han de portar a terme els ciutadans i les empreses, després del requeriment previ a les
persones propietàries o usuàries, i els ha de repercutir el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les
sancions administratives que corresponguin en cada cas.
Article 11.- Treballs a la via pública, horari
1. Aquest article és d’aplicació als treballs, activitats, serveis i obres que es porten a terme a la via pública o
a l’espai públic, ja siguin públics o privats, i també a les obres de construcció que es porten a terme en
solars, terrenys i espais privats no tancats, com ara les obres de construcció d’edificis encara no acabats o
tancats.
2. L’horari de treball ha d’estar comprès:
- entre les 8 i les 20 hores (els mesos d'octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març)
- entre les 8 i les 22 hores (els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost i setembre)
Aquest horari es reduirà els diumenges i festius, començant aquests dies a les 10 hores.
3. L'obertura de rases només es permetrà de dilluns a dijous, entre les 8 i les 19 hores.
4. Només en casos especials, que per la seva gravetat, urgència o circumstàncies especials així ho
requereixin, es podran alterar aquests horaris amb prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, el qual determinarà els
nous horaris.
5. Són possibles horaris diferents en supòsits de prestació de serveis públics que ho requereixin, com per
exemple els serveis de neteja viària o de recollida de residus.
Article 12.- Cartells i elements de publicitat
1. Sens perjudici d’allò que disposa la regulació sectorial específica sobre publicitat, i llevat de la publicitat
institucional, és totalment prohibit col·locar sense autorització municipal cartells, adhesius, banderoles,
pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats a la publicitat o a activitats de caràcter comercial sobre
qualsevol element del mobiliari urbà, i també sobre béns privats instal·lats de forma permanent a la via
pública i no destinats a aquestes finalitats. No es poden instal·lar en cap cas suports d’informació o de
propaganda de qualsevol tipus a l’arbrat, elements del medi natural, monuments, edificis catalogats,
senyalitzacions de trànsit, fanals d’enllumenat, contenidors, papereres, ponts o elements similars, llevat de
la senyalització excepcional que, amb motiu d’una determinada actuació municipal, instal·li l’Ajuntament, o
s’autoritzi per a campanyes, actes o celebracions d’institucions o entitats d’interès general.
2. S’autoritza l’encast de cartells a les cartelleres comercials autoritzades, i a les portes i aparadors dels
establiments comercials, sempre que s’hagi obtingut el consentiment de la propietat. No es pot fer l’encast
en façanes d’edificis, monuments, cementiri, equipaments, tanques de protecció d’obres i de tancament de
solars, estàtues, columnes, fonts, arbres, fanals d’enllumenat, contenidors de residus, marquesines,
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mobiliari urbà i elements anàlegs.
3. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llançar
tota classe de fullets o papers de publicitat a la via pública.
4. Per les infraccions previstes en aquest article, les persones anunciants responen directament i
solidàriament, juntament amb els seus autors.
5. Totes les pancartes i els cartells, en els llocs autoritzats, s’hauran de col·locar de manera que no facin
malbé ni embrutin la superfície de suport i que siguin de fàcil extracció. Les associacions o entitats que
realitzin o promoguin l’acció hauran de retirar el material emprat, amb inclusió dels elements de lligament de
les pancartes, quan s’hagi celebrat l’activitat prevista o quan s’hagi assolit el motiu de la reivindicació. En
cas contrari, poden ser retirades d’ofici per l’Ajuntament sense cap tràmit previ, amb repercussió del cost
sobre la persona o entitat infractora.
6. L’Ajuntament vetllarà per tal que el contingut de qualsevol modalitat publicitària instal·lada a la via pública,
o visible des de les vies i espais de caràcter públic, no expressi missatges racistes, sexistes, homòfobs o
xenòfobs que indueixin a la violència o que siguin lesius o vexatoris per a qualsevol col·lectiu.
7. En els supòsits recollits en l’apartat 1 anterior, els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els
materials o mitjans emprats.
Article 13.- Pintades, grafits i similars en béns públics
Resta totalment prohibit realitzar qualsevol pintada, grafit, gargot, inscripció, rascada o expressió gràfica,
amb qualsevol matèria, en façanes o vidres d’immobles (incloses els privats si la façana afectada dóna a
l’espai public), parets, instal·lacions, monuments, edificis catalogats, mobiliari urbà, transport públic,
elements del paisatge urbà i natural i de les vies públiques i béns públics en general.
Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització municipal.
Article 14.- Activitats domèstiques quant a roba, plantes i neteja
1. Es prohibeix espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte en balcons i finestres que donin
a la via pública, i també regar plantes col·locades en balcons o finestres, si el reg esquitxa o vessa sobre la
via pública. La realització d’aquestes accions es condiciona a la precaució adient per evitar molèsties o
danys.
2. Es prohibeix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases i a les baranes exteriors de les
terrasses i balcons la roba estesa de la bugada.
3. Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no poden sobresortir dels límits del balcó o finestra
on estiguin instal·lats, i han d’estar fixats a fi d’evitar que es desprenguin sobre les plantes inferiors de
l’edifici o sobre la via pública.
Article 15.- Menors
1. D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, totes les
mesures de caràcter sancionador adoptades per les autoritats municipals que puguin afectar els menors
atendran principalment l’interès superior d’aquest.
2. Quan les persones infractores d’aquesta Ordenança siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets
de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, podran substituir-se, totalment o parcialment,
les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions informatives, treballs per
a la comunitat o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. A aquest efectes, els equips tècnics
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competents s’entrevistaran amb els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb el menor infractor, per tal
de poder proposar la mesura correctora substitutiva de l’acció pecuniària més adequada. La mesura
correctora substitutòria haurà d’obtenir la conformitat del menor i dels seus pares, tutors o guardadors.
3. Els pares i mares, tutors i tutores i guardadors o guardadores poden ser considerats responsables de les
infraccions comeses per menors quan concorrin, per part d’aquells, dol, culpa o negligència, incloent-hi la
simple inobservança. També les mateixes persones són sempre responsables civils subsidiaris dels danys
produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’elles.
4. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual imposició d’una mesura correctora a
un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o tutores, amb dret a formular al·legacions.
Aquestes persones seran cridades a assistir a les sessions d’atenció individualitzada o als cursos de
formació o altres activitats que, si s’escau, s’imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les
infraccions comeses pels menors que depenguin d’ells.
Article 16.- Tasca inspectora i compliment de l’Ordenança
1. Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de la pacífica convivència dins de les seves
competències i pel compliment d’aquesta Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula
queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment,
sense perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de
les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció, de les infraccions comeses contra
aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres autoritats en
aplicació de la normativa vigent.
Article 17.- Responsabilitat administrativa i altres
Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generen responsabilitats de
naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible per via penal o civil. En aquest sentit,
quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, que
els fets o les conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en actes il·lícits penals, ho
haurà de comunicar immediatament a l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, per tal d’exigir
responsabilitats penals en les quals hagin pogut incórrer les persones infractores, i suspendrà l’esmentat
procediment fins que es resolgui la via penal.
Article 18.- Responsabilitat directa per les infraccions administratives
Responen directament per les infraccions previstes en aquesta Ordenança, segons el cas:
a) Les persones autores materials, sigui per acció o per omissió, tret que siguin menors d’edat o que hi
concorri alguna causa legal d’impunibilitat, cas en què seran responsables directes els pares,
mares, tutors o guardadors legals.
b) Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
c) Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, si no tenen concedides la
llicència o autorització municipal corresponent.
d) Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en les disposicions d’aquesta
ordenança.
Article 19.- Responsabilitat solidària
En aquells casos en què el compliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança correspongui a
diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en
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la comissió de la infracció, respondran totes elles solidàriament tant de les infraccions que cometin com de
les sancions que se’ls imposin.
Article 20.- Potestat sancionadora de l’Ajuntament
En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dins de les seves competències i per a una
adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels serveis, equipaments, béns i espais públics
d'Ulldecona, sancionarà les accions, les omissions i les conductes contràries a aquesta Ordenança
mitjançant el corresponent procediment sancionador.
Article 21.- Principis del procediment sancionador i procediment abreujat
1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties constitucionals i legals
aplicables. S’aplicarà en tots els casos, amb independència de la qualificació de la infracció, de l’import de la
sanció pecuniària i de si es tracta o no d’una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat
previst a l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació
en els àmbits de competències de la Generalitat de Catalunya.
2. Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment sancionador, la persona instructora nomenada ha de
formular una proposta de resolució en què s’han d’exposar els fets imputats a la persona expedientada, les
infraccions que aquests poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l’autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de resolució s’ha de notificar
a les persones interessades, juntament amb l’acord d’iniciació del procediment i la indicació que es tracta
d’un procediment abreujat, per tal que en el termini de deu dies hàbils puguin aportar i proposar les proves
de les quals intentin valer-se, i al·legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets o
interessos.
3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i abonen voluntàriament les
sancions pecuniàries proposades en la proposta de resolució, en el mateix termini de vint dies des de la
seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de reducció de l’import de la multa. Realitzat el pagament
voluntari, es té per conclòs el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per
100, renúncia a presentar al·legacions, finalització del procediment i de la via administrativa sense la
necessitat d’una resolució expressa i obertura del termini per a interposar recurs judicial contenciós a partir
de la data de pagament.
4. Transcorregut aquest termini de vint dies, si no s’ha fet el pagament, i després de l’eventual pràctica de la
prova, l’instructor, sense cap altre tràmit, ha d’elevar l’expedient a l’alcalde/ssa o al regidor/a en qui
l’alcalde/ssa hagi delegat, per tal que s’adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.
Article 22.- Infraccions administratives
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i omissions que representin
vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en els articles corresponents.
Article 23.- Classificació de les infraccions
1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La tipificació general
d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o
omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la
qual serà d’aplicació preferent en cas que existeixi.
2. Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són, d’acord amb l’article 141 de
la Llei bàsica de règim local, les següents:
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a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes fins a 3.000 euros.
La sanció concreta i quantificada numèricament per a cada infracció s’especifica en l’Annex d’aquesta
Ordenança. L’Annex estableix, per a les diferents infraccions lleus, greus i molt greus, l’article de
l’Ordenança (precepte i apartat) en cada cas infringit, el resum de la infracció (cal estar, però, a la descripció
més precisa i àmplia de l’Ordenança) i l’import de la sanció pecuniària en cada supòsit aplicable,
expressada en euros.
Tanmateix, l’import de la sanció en cada supòsit concret objecte d’expedient sancionador podrà ser
incrementat, amb el límit màxim previst en aquest article per a cada classe d’infracció, en funció de la
gravetat i de les peculiaritats de les accions o omissions, aplicant els criteris establerts en l’article següent.
Article 24.- Criteris de graduació
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin graduació regulada en la normativa
sectorial aplicable es graduaran tenint en compte el caràcter de molt greu, greu o lleu, en funció dels criteris
establerts en l’apartat següent, els quals poden ser valorats conjuntament o separadament.
2. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l’aplicació del principi de
proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’alteració del medi ambient o de la salut de les persones.
L’existència d’intencionalitat.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència i la reiteració.
La gravetat de la infracció.
El benefici econòmic o d’una altra mena obtingut per les persones infractores.

Article 25.- Reincidència i reiteració
S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una infracció d’aquesta
Ordenança i així s’ha declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada anteriorment per infraccions d’aquesta
Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d’aquesta Ordenança.
Article 26.- Impossibilitat d’un benefici particular superior
En la fixació de les sancions administratives de multa es tindrà en compte que l’import de la sanció no resulti
més beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides. Si es dóna el cas, es
pot incrementar l’import de la sanció, fins al límit màxim que per a cada tipus d’infracció estableix l’article 23
d’aquesta Ordenança o l’article 141 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Article 27.- Sancions no pecuniàries
Quan, segons allò que preveu aquesta Ordenança, s’imposin sancions no pecuniàries, ja siguin alternatives
o obligatòries, el contingut i la durada d’aquestes es determinaran, també, tenint en compte el principi de
proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
Article 28.- Concurrència d’infraccions
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1. Quan s’hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions, entre les quals hi hagi relació
de causa efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa efecte a què es refereix l’apartat anterior, als responsables de dues o
més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat
que s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplica el règim que sancioni
amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.
Article 29.- Prescripció
Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança prescriuen al cap de sis mesos les lleus, de dos anys
les greus i de tres anys les molt greus, llevat que una norma de rang superior estableixi un termini més llarg.
El termini comença a comptar des del moment en què s’ha comès la infracció, per bé que les infraccions
derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen continuades, i el termini de prescripció no comença
a córrer fins que no desaparegui la causa de la infracció. Les actuacions de l’Administració amb relació a les
infraccions, amb coneixement de les persones interessades, interrompen la prescripció, i s’inicia novament
el còmput del termini establert.
Article 30.- Mesures cautelars
Un cop iniciat l’expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es poden acordar les mesures
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per tal d’evitar la comissió de
noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que calgués imposar.
Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable
en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
Article 31.- Reparació de danys
Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les persones
responsables de les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà també la reparació
dels danys causats, la indemnització dels danys o perjudicis ocasionats i/o la reposició de la realitat física
alterada, tret que s’apliqui la mesura de treballs en benefici de la comunitat. Aquesta exigència es pot portar
a terme en el marc del procediment sancionador corresponent a les infraccions, o bé mitjançant un
procediment independent.
Article 32.- Execució subsidiària
L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin de portar a
terme les persones responsables i carregar o repercutir a aquestes persones les despeses, degudament
justificades, originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.
Article 33.- Alternatives a les sancions pecuniàries. Treballs comunitaris, prestacions socials i altres.
1. L’Ajuntament pot substituir la sanció de multa per sessions formatives sobre convivència i civisme,
participació en activitats cíviques o treballs útils en benefici de la comunitat.
2. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció:
a) Les persones que hagin reincidit en la comissió infraccions d'aquesta ordenança.
b) Les que s’hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de dos anys anteriors a la
imposició de la sanció de referència.
3. A fi que la mesura tingui caràcter plenament constructiu i educador, s’ha d’ajustar als principis següents:
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a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora, i en el seu cas pels seus
pares, tutors o guardadors.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de la persona infractora.
c) Ser coherent, adequada i proporcional a la infracció comesa.
d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a la
comunitat i/o per a ella mateixa.
e) El temps màxim transcorregut des de la comissió de la infracció i fins l’aplicació de la mesura
correctora ha de ser no superior a cinc mesos.
f) La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de quaranta hores.
4. L’organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica serà regulat mitjançat un
protocol d’actuació que s’ha de desenvolupar posteriorment a l’aprovació d’aquesta Ordenança.
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ANNEX – QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS.
ES TIPIFIQUEN LES INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS, INDICANT EL PRECEPTE
D’AQUESTA ORDENANÇA INFRINGIT, EL RESUM DE LA INFRACCIÓ I LA SANCIÓ PECUNIÀRIA O
MULTA APLICABLE, TAL COM ESTABLEIX L’ARTICLE 28 DE L’ORDENANÇA.

Infraccions lleus
Article
Ordenança

Resum infracció

Sanció
euros

7 a)

Orinar, defecar en els espais públics

100

7 a)

Escopir en els espais públics

7 e)

Actituds i expressions desconsiderades i de menyspreu, cap a altres persones, de
caràcter lleu, i que repercuteixin sobre la convivència ciutadana, quan no tinguin
rellevància penal.

100

7 f)

Banyar-se o fer un mal ús de les fonts públiques

100

7 g)

Consumir alcohol en espais i vies públiques

100

7 i)

Malmetre arbres o vegetació, o agafar de l'espai públic elements vegetals

100

7 k)

Embrutar lleument la via o els espais públics, o abocar-hi papers, xiclets, burilles,
llaunes o similars

100

7 n)

Practicar jocs de pilota, patins i altres als espais públics amb senyalització
prohibitiva

50

50

8

Les accions de malmetre el mobiliari urbà, quan tinguin un caràcter lleu

100

9

No complir les normes o instruccions sobre l'abocament d'escombraries i residus
de caràcter domèstic

100

12

Posar pancartes o elements de publicitat usant l’enllumenat públic, semàfors,
arbres o altres elements urbans sense autorització

100

14

Vulnerar les prohibicions sobre rec de plantes, estesa de roba, i altres elements
que preveu l'article 14.

100
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Infraccions greus
Article
Ordenança

Resum infracció

4 d)

Impedir l’ús d’un servei públic a persones amb dret a utilitzar-lo o obstruir-ne de
forma greu el funcionament normal

200

7 b)

Manipular o danyar senyals, enllumenat, xarxes, etc

200

7 c)

Abocar elements corrosius, pintures i altres

200

7 d)

Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà, de forma greu

200

7 e)

Conculcar la dignitat de les persones, quan no tingui rellevància penal

200

7 j)

La venda ambulant no autoritzada

200

7 k)

L’abocament de mobles, trastos vells, llibres o paper, o electrodomèstics a la via
pública, camins, rieres, espais naturals i/o agrícoles

200

7 l)

Embrutar i no netejar la via pública arran de tasques de càrrega i descàrrega de
mercaderies

200

10

Accions d'embrutar greument els espais públics, sense netejar-los immediatament

200

11

Incomplir l'horari permès de treball a la via pública o en espais no tancats.

200

12

Ubicar a la via pública missatges racistes, sexistes o altres

200

13

Realitzar grafits o pintades sense autorització

200

15

Les activitats pirotècniques prohibides o sense autorització.

200

Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana d'Ulldecona

Sanció
euros

Pàg. 14/15

Ordenances municipals
any 2014

Infraccions molt greus
Article
Ordenança

Resum infracció

Sanció
euros

5 a)

Desenvolupar actituds violentes o intimidadores que causin alteracions de l’ordre
públic, amb danys directes sobre béns, animals o persones, quan no tinguin
rellevància penal

400

5 a)

Ocupar sense permís els equipaments, edificis o les instal·lacions municipals

400

5 c)

Desobeir de forma molt greu les ordres i resolucions administratives de les
autoritats municipals en matèries de la seva competència, quan l'actitud no tingui
rellevància penal

400

7 e)

Atemptar de forma molt greu contra la dignitat d’infants, gent gran o discapacitats,
o contra persones en funció del sexe, raça, religió, creença, orientació sexual o
altres

400

7 m)

Tallar vies públiques al trànsit sense autorització, o incomplint els seus termes

400

7 n)

Actuacions que malmetin el patrimoni històric, cultural o natural

400

8

Actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà, o contra
aquest mobiliari o l'espai públic en general, que generin situacions de risc o perill
per a la salut o la integrat física de persones o béns, o quan siguin molt greus,
sense tenir rellevància penal

400

13

Realitzar grafits o pintades en monuments o edificis històrics o catalogats

400

Aquesta ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada
el 3 de març de 2014 i el text íntegre de l’ordenança fou publicada en el BOPT núm. ... del dia ..... La seva
vigència serà a partir del dia ...., i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
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