
 

ANUNCI 
Estan prevista l’aprovació de l’ordenança d’ús de les platges d’Amposta, d’acord amb el que 
disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es fa públic l’esborrany del Reglament, per tal que les 
persones interessades puguin formular la seva opinió sobre el mateix durant el termini de 
vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en la 
pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. 
L’opinió es podrà presentar en la forma següent: 
· Presencialment al registre general de l’Ajuntament. 
· Via telemàtica mitjançant el procediment instància genèrica existent a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 

ESBORRANY ORDENANÇA D’ÚS DE LES PLATGES D’AMPOSTA 
 

PREÀMBUL 

La Constitució Espanyola reconeix, al seu article 45, el dret de tots a gaudir d’un medi ambient 
adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. Tanmateix, 
correspon als poders públics vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb 
la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, i defensar i restaurar el medi ambient, 
recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva. 
 
Les platges i litoral del terme municipal d’Amposta constitueixen béns de domini públic 
marítimo-terrestre, d’acord amb el disposat a l’article 3.1.b) de la Llei de Costes, de 28 de juliol 
de 1988, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i 
en consonància amb el disposat a l’article 132.2 de la Constitució Espanyola. 
 
Els municipis tenen un seguit de competències sobre el domini públic marítimo-terrestre, 
atribuïdes per l’article 115 de l’esmentada Llei de Costes, i que es concreten en: 
 
a) Mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i 
salubritat. 
b) Vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes. 
c) Explotar, en el seu cas, els serveis de temporada que puguin establir-se a les platges per 
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de Règim Local. 
 
Així mateix, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 
25.2 als seus apartats a) i j) atribueix als municipis competències per garantir la seguretat als 
llocs públics i la protecció de la salubritat pública, en els termes que determini la legislació 
estatal i autonòmica. 
 
Amb aquest marc de principis i atribucions, la franja litoral municipal es defineix com un recurs 
natural d’elevat valor ambiental que atresora figures de protecció legal de molt distint nivell, tant 
amb el concernent a ecosistemes terrestres com marins. Per altre part, aquest espai litoral 
constitueix el suport físic on conflueixen i interactuen un seguit de factors socials, turístics i 
econòmics, que són claus en el desenvolupament de la localitat. 



 

 
Atès que es tracta d’un territori fràgil, vulnerable als desequilibris inherents a l’acció humana, 
que suporta una elevada pressió d’ús; les platges i el litoral demanen una especial atenció i 
ordenació, però que ha de garantir la seguretat i prevenció de la salut pública de les persones. 
En virtut de tot el que s’ha detallat, l’Ajuntament d’Amposta ha elaborat la present Ordenança 
com a instrument de conscienciació, convivència i gestió eficaç del domini públic marítim 
terrestre, a l’àmbit municipal. Es pretén garantir l’ús públic de les platges i del conjunt del litoral 
municipal, regulant els usos generals i especials, assegurant la integritat, seguretat i adequada 
conservació de tals espais, en consonància amb la legislació europea, nacional i autonòmica. 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

 
Article 1. Objecte  

 
La present Ordenança té per objecte regular les condicions d’ús de les platges del terme 
municipal d’Amposta, garantint el dret de la ciutadania a l’ús i gaudi del mar, la seva riba i de la 
resta del domini públic marítimo-terrestre, les seves zones de protecció i servitud. 
Per això, pretén: 
 

Compatibilitzar la normativa vigent en la matèria, establint un model adequat d’actuació 
i gestió. 
 

Regular les condicions generals d’utilització i de gaudi dels usuaris de la platja en 
relació a la seguretat, la salut pública i la protecció del medi ambient. 

 
c)  Regular les activitats que es practiquin en les platges promovent la protecció 
ciutadana i la qualitat dels Serveis que es prestin. 

 
Aquest ús i gaudi haurà de ser compatible amb I'obligació de I'administració de defensar i 
preservar-ne les característiques i els elements mediambientals i paisatgístics i aconseguir 
mantenir un nivell de qualitat de les seves aigües i de la ribera del mar. 
 
En aquest sentit, gaudiran d'un tractament específic per tal de garantir la protecció que 
requereix com a espai natural protegit a fi que es preservin les disposicions especials com: la 
nidificació d’ocells autòctons que nidifiquen als sorrals, la protecció de la flora amenaçada i dels 
hàbitats d’interès comunitaris (dunes i maresmes de l’indret i, possibles zones de nidificació de 
la tortuga babaua). 
 
L'Ajuntament d’Amposta, sempre que pugui, garantirà que la neteja de les platges es farà 
sempre de manera manual. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  

 
Aquesta Ordenança serà d’aplicació a l’ús, prestació de serveis i a les instal·lacions o elements 
ubicats a l’espai públic que constitueix el domini marítimo-terrestre, definit al Títol I de la Llei 
22/1988, de Costes, o que tinguin la consideració de platja, del terme municipal d’Amposta. 
 
Article 3. Competència  

 
La competència en aquesta matèria queda atribuïda a la Regidoria de Turisme i Regidoria de 
Governació i Serveis al Territori, o en el seu defecte, les competents en funcions de turisme i 
seguretat. No obstant, aquesta competència no eximeix de les pròpies a la resta de Regidories 
en les quals, la matèria objecte d’aquesta Ordenança, els pogués afectar. 
 
 
 
 



 

Article 4. Vigilància i Inspecció  

 
Els i les agents de l’autoritat municipal i el personal específic de vigilància de platges tindran 
cura del compliment de les normes contingudes en la present Ordenança, denunciant els 
concessionaris i/o persones usuàries que l’incompleixin; i col·laborant amb les administracions 
competents per, si és pertinent, instruir el corresponent expedient sancionador.  
Les persones titulars de les concessions estan obligades a facilitar l’accés a les instal·lacions, 
als i les agents de l’autoritat municipal i al personal específic de vigilància de platges per 
realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta Ordenança. 
Tanmateix, tenen l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la 
documentació que els sigui requerida i la informació necessària pel compliment de les seves 
funcions.  
 
Article 5. Supòsits no regulats  

 
Els supòsits no regulats en la present Ordenança, però que per les seves característiques o 
circumstàncies poguessin trobar-se compresos dins del seu àmbit d’aplicació, seran aplicats 
per analogia a les normes que guardin similitud amb el cas esmentat. 
 
Article 6. Definicions  

 
A efectes de la present Ordenança i d’acord amb la normativa estatal bàsica, així com la de 
caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com: 
 

a) Platges: Zones de dipòsit de materials solts, tals com sorres, graves o còdols, 
incloent escarpes, bermes o dunes, tinguin o no vegetació, formades per l’acció del mar 
o del vent marí, o altres causes naturals o artificials. 
b) Aigües de bany: Aquelles de caràcter marítim en les que el bany estigui 
expressament autoritzat o, no estant prohibit, es practiqui habitualment per un nombre 
important de persones. 
c) Zones de bany: Lloc on es troben les aigües de caràcter marítim o els llocs limítrofs 
que constitueixen part accessòria d’aquesta aigua en relació als seus usos turístics i 
recreatius.  
d) Zona d’avarada: Aquella destinada a l’estància, embarcament, desembarcament o 
manteniment d’embarcacions professionals o d’esbarjo, degudament llistades. 
e) Temporada de bany: Període de temps en què es pot preveure una afluència 
important de banyistes, tenint en compte la climatologia, usos i costums locals, fixat pel 
Pla d’Usos i Serveis per a la zona litoral que regularà anualment el calendari pels 
diferents usos i serveis que es desenvolupen a la temporada de bany. 
f) Acampada: Instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans als seus laterals 
o de vehicles o remolcs habituals. 
g) Campament: Acampada organitzada dotada dels serveis establerts en les 
normatives vigents. 
h) Animal de companyia: Tot aquell, que essent domèstic o silvestre, tant autòcton com 
al·lòcton, es mantingut per les persones amb la finalitat de viure amb elles, amb fins 
educatius, socials o lúdics, assumint les responsabilitats inherents a la seva 
convivència, sense que existeixi cap activitat lucrativa sobre ell. 
i) Pesca marítima d’esbarjo: S’entén aquella que es realitza per afició o esport, sense 
retribució alguna i sense ànim de lucre. Les captures aconseguides per medi d’aquesta 
activitat seran destinades exclusivament al consum propi del pescador o per finalitats 
benèfiques o socials. 
j) Venda no sedentària: La venda ambulant i la realitzada en punts no estables per 
venedors o venedores habituals u ocasionals. 
k) Contaminació de curta duració: la contaminació microbiana, per Escherichia coli o 
Enterococs intestinals, les causes de la qual siguin clarament identificables, i quan es 
prevegi que no va a afectar a la qualitat de les aigües de bany per un període superior 
a 72 hores a partir del primer moment en què es detecti la contaminació i s’hagi vist 



 

afectada la qualitat de les aigües de bany, i l’òrgan ambiental hagi establert 
procediments de predicció i gestió per a la mateixa. 
l) Situació anòmala: Fet o combinació de fets que afectin a la qualitat de les aigües de 
bany del lloc que es tracti i la freqüència previsible del qual no superi una vegada cada 
quatre anys. 
m) Circumstància excepcional: Situació inesperada que tingui, o es presumeixi 
raonablement que pugui tenir, un efecte nociu en la qualitat de les aigües de bany i a la 
salut dels i les banyistes. 
n) Flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst): proporció en tant per cent del flux d’una 
lluminària que s’emeti sobre el pla horitzontal en relació al flux total que surt de la 
mateixa, al estar muntada en la seva posició correcta d’instal·lació. 
o) Pla d’Usos i Serveis de Temporada: Pla de regulació dels usos, activitats i serveis 
que s’han d’oferir a la zona litoral, que afecta al domini públic marítimo-terrestre i la 
seva servitud de protecció, durant una vigència determinada. Aquest pla l’elaboren els 
municipis i s’aprova per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 
Article 7. Servitud de protecció  

 
1. La servitud de protecció s’estableix a l’article 23 de la Llei de Costes i recaurà sobre una 
zona de 100 metres mesurada terra endins des del límit interior de la riba del mar, podent ésser 
ampliada altres 100 metres més per l’Administració de l’Estat, en atenció a les peculiaritats del 
tram de costa de que es tracti. 
2. Dins d’aquesta zona es poden autoritzar les instal·lacions i activitats que, per la seva 
naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació o prestin serveis necessaris o convenients per 
l’ús del domini públic marítim terrestre. 
3. Les activitats i usos públics o privats als terrenys inclosos dins de la zona de servitud de 
protecció s’han d’ajustar, en tot cas, al previst al planejament urbanístic vigent, i han de 
respectar qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació. 
 
Article 8. Servitud de trànsit  

 
La servitud de trànsit s’estableix a l’article 27 de la Llei de Costes. Recaurà sobre una franja de 
6 metres, mesurats terra endins a partir del límit interior de la riba del mar. Aquesta zona haurà 
de deixar-se permanentment lliure pel pas públic de vianants i pels vehicles de vigilància i 
salvament, excepte en espais especialment protegits. En llocs de trànsit difícil o perillós, 
aquesta amplada es pot ampliar, fins a un màxim de 20 metres. 
 
Article 9. Servitud d’accés al mar  

 
La servitud d’accés al mar s’estableix a l’article 28 de la Llei de Costes, i en el seu 
desplegament reglamentari. Recaurà, en la forma que es determini, sobre els terrenys 
confrontats o contigus al domini públic marítimo-terrestre, en la longitud i amplada que 
demandin la naturalesa i finalitat de l’accés. 

 
TÍTOL II. NORMES D’ÚS  

 
Article 10. Règim general d’utilització de la zona de domini públic marítimo-terrestre  

 
La utilització de la platja i de la zona de domini públic marítimo-terrestre és lliure, pública i 
gratuïta pels usos comuns i concordes amb la naturalesa d’aquelles, tals com passejar, estar, 
banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, varar, pescar i altres actes semblants que no 
requereixin obres i instal·lacions de cap tipus i que es realitzin d’acord amb les lleis, reglaments 
i la present Ordenança, exceptuant aquelles zones que per motius d’aforament, vigilància, 
seguretat,  policia, d'economia i altres d’interès públic, degudament justificades es pugui 
establir una taxa. Tanmateix, l’accés i l’ús d’alguns espais de la zona de domini públic 
marítimo-terrestre es poden veure restringits, de forma temporal o permanent, amb l’objectiu de 
garantir la conservació d’espècies de fauna i flora amenaçada, d’hàbitats d’interès comunitari. 



 

 
Article 11. Règim d’utilització de les platges  

 
1. Les platges no són d’ús privat, sense perjudici del que estableix a la Llei de Costes el seu 
Reglament sobre les reserves demanials. 
2. A més, les instal·lacions que es permeten en les platges seran de lliure accés públic, tret que 
per raons de policia, d’economia i altres d’interès públic, degudament justificades, encara que 
s’autoritzin altres modalitats d’ús. 
3. L’estància i el bany pacífic a la platja i el mar, té preferència sobre qualsevol altre ús. 
 
Article 12. Drets i deures dels usuaris  

 
1. Les persones usuàries de la zona de domini públic i la seva zona de protecció tenen el dret 
al manteniment i a la millora del medi ambient i de qualitat de vida exigibles d’acord amb 
l’ordenament vigent i amb la present Ordenança. 
2. Totes les persones usuàries tenen l’obligació d’utilitzar correctament l’espai públic regulat en 
aquesta Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d’acord amb la 
seva naturalesa, destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen les altres 
persones usuàries a usar-lo i a gaudir-ne. 
3. Les persones usuàries tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableixi la 
legislació sectorial vigent. 
4. L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes adequats per atendre les reclamacions, 
denúncies o suggeriments de les persones usuàries i poder exercir les accions que en cada 
cas corresponguin. 
5. Totes les persones usuàries estaran obligades a adoptar conductes cíviques, que mantinguin 
l’entorn en bon estat, evitant incidir sobre el medi deixant residus o altres elements aliens al 
medi, tant a la sorra com a i l’aigua de bany. 
6. Totes les persones usuàries tenen el deure de complir les normes contemplades en aquesta 
Ordenança i en la legislació sectorial que sigui d’aplicació, i de denunciar els incompliments 
que presenciïn o dels quals tinguin coneixement cert. En general, estan obligades pel que fa a 
la neteja de les platges i aigües de bany, a observar una conducta que tendeixi a evitar-ne i 
prevenir-ne el deteriorament i embrutiment.  
 
Article 13. Instal·lacions  

 
1. Les instal·lacions seran autoritzades pels preceptius títols habilitants i en el Pla d'usos del 
període corresponent en què es dibuixarà la ubicació i ocupació de totes les instal·lacions i 
serveis. 
2. L'horari d'obertura al públic dels serveis a les platges serà el que determini anualment 
l'Ajuntament de conformitat amb les disposicions legals, establint com a marc genèric un horari 
d’activitat de les 08.00 a les 22.00 hores.  
3. Les instal·lacions que s'autoritzin seran de lliure accés públic, llevat que per raons de policia, 
d'economia i altres d’interès públic, correctament justificades, s'autoritzin altres modalitats d'ús 
més restringit. 
4. L’ocupació de la platja per a instal·lacions de qualsevol tipus, incloses les autoritzades pels  
serveis de temporada, no pot superar, en conjunt, la meitat de la superfície de la platja en 
plenamar un cop descomptada la superfície dels accessos, i s'han de distribuir de forma 
homogènia al llarg de la platja. Aquesta ocupació serà la que determini el Pla d'usos de les 
platges i altres títols habilitats. 
5. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de tenir-la en bon estat i en 
perfectes condicions i de reposar-la, per raó d'envelliment per l’ús, si fos el cas, i a petició de 
l'Ajuntament. 
6. Les instal·lacions que donin un servei a les persones usuàries han de disposar del llistat de 
preus en un lloc ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i 
anglès, com a mínim. D'altra banda, també han de disposar dels fulls de reclamació a 
disposició del públic. 



 

7. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable del compliment de totes i 
cadascuna de les prescripcions a les quals estan subjectes segons el document contractant 
que el o la vinculi amb aquest Ajuntament com a part concessionària dels serveis. 
 
Article 14. Guinguetes  

 
1. La instal·lació de guinguetes pel que fa a dimensions i distància amb relació a altres 
instal·lacions, resta subjecta a les disposicions legals i reglamentaries pertinents, així com a les 
condicions que s'estableixin en el títol administratiu corresponent. 
2. L’Ajuntament determinarà el nivell de serveis i d’equipaments que en cada cas consideri més 
adequat. En el cas que no estiguin equipats amb serveis d’aigua corrent ni connectats a la 
xarxa d’evacuació d’aigües residuals o serveis anàlegs de tractament d’aigües residuals, es 
destinaran únicament i exclusivament a la venda de begudes, gelats i menjar servit en 
recipients d’un sol ús, preferentment de materials biodegradables.  
3. L’Ajuntament podrà determinar les característiques tècniques, estructurals i materials de les 
instal·lacions de les platges amb finalitats paisatgístiques, d’integració amb el medi, de 
sostenibilitat energètica i qualsevol altra que millori la qualitat del medi.  
4. Dins de les possibilitats de cadascuna, les guinguetes fomentaran els utensilis reutilitzables, i 
en cas que siguin d’un sol ús, prioritzaran aquells elaborats amb materials biodegradables, 
davant d’utensilis de plàstic d’un sol ús.  
 
Article 15. Estacionament i circulació de vehicles  

 
1. Es prohibeix I'estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat d'aquells 
vehicles destinats a la neteja, manteniment i vigilància de les platges, serveis d’urgències, 
seguretat i similars. 
2. Queden autoritzats per estacionar i circular per les platges els mitjans de transport 
necessaris per les persones amb mobilitat reduïda, així com la utilització, en I'aigua de mar, 
d'aquells aparells especialment dissenyats amb aquesta finalitat, sense perjudici de les 
precaucions que han d'adoptar les mateixes persones amb mobilitat reduïda i persones que els 
assisteixen respecte a la seva seguretat i la de la resta de banyistes. 
3. L’Ajuntament podrà establir zones d’estacionament amb horari regulat amb l’abonament de 
la taxa establerta a la corresponent Ordenança Fiscal.  
 
 
Article 16. Acampada i campaments a les platges  

 
1. Per una millor utilització i gaudi de la platja, només es permetran para-sols i ombrel·les 
totalment diàfanes en els seus laterals, així com cadires o taules de complement, però no 
s’autoritzaran estructures desmuntables o fixes com carpes, lones, ràfies o similars, per la 
degradació de l’aspecte visual que comporten. 
2. S’entén com acampada la instal·lació de tendes de campanya, ombrel·les no diàfanes pels 
laterals i vehicles o remolcs habitables. S’assimila a acampar el fet d’instal·lar-se per dormir a la 
platja. 
3. Queda prohibida durant tot l’any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes de campanya, 
així com les acampades de qualsevol duració de temps a les platges, a excepció de tendes o 
sistemes de protecció del sol per a infants. 
4. Queda exempta d’aquesta prohibició la instal·lació de tendes, carpes o similars, lligades a 
esdeveniments esportius o culturals, organitzats per l’Ajuntament i/o amb l’expressa 
autorització del Servei de Costes i del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
5. El personal de l’Ajuntament d’Amposta, els i les agents de policia local o el personal de 
vigilància, podran retirar els elements instal·lats irregularment, i dipositar-los en dependències 
municipals. Els elements retirats solament podran ser retornats a les persones propietàries 
quan presentin un justificant que acrediti la seva propietat. Transcorregut el termini d’un mes, 
des de la seva retirada, els béns retirats i que no s’hagin reclamat o recollit passaran a ser de 
titularitat municipal. 
 
 



 

Article 17. Prohibició de realitzar foc  

 
En ordre a la seguretat de les persones usuaris de les platges i al manteniment i higiene de les 
mateixes es prohibeix: 
a) Realitzar foc a tota la platja, ja sigui sobre terra, vegetació, sorra, pedres o roques. 
b) L’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables a les platges. S’exclou el carburant de les 
embarcacions i de les concessions de platja autoritzades. En aquests casos, el proveïment 
s’haurà de realitzar abans de les 10.00 hores o bé després de les 19.00 hores, seguint les més 
estrictes normes de seguretat i sota la responsabilitat de la persona que ho realitzi. 
c) Cuinar a la platja i fer barbacoes, paelles o similars. 
d) Tota persona usuària que mengi a la platja o en faci qualsevol ús, haurà de deixar-la en les 
mateixes condicions que l’ha trobat. 
 
L’Ajuntament podrà autoritzar els supòsits anteriorment prohibits en motiu de celebracions, 
actes tradicionals, culturals i festius. 
 
Article 18. Pesca recreativa  

 
En compliment del que disposa I'apartat 3 de I'article 14 del Decret 109/1995 de 24 de març, 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la 
pesca recreativa marítima, durant la temporada de bany, resta prohibit realitzar activitats de 
pesca recreativa amb canya i queda limitada al següent: 
 
a) La pesca recreativa amb canya, durant la temporada de bany marcada pels plans d'usos de 
temporada, en les platges i zones determinades per al bany, podrà fer-se entre les 20.00 i les 
08.00 hores.  
b) A la zona de platja determinada com a zona de pesca al Pla d’usos, es podrà efectuar la 
pesca recreativa amb canya durant les 24 hores del dia, efectuant els llançaments de manera 
que es respectin les zones destinades al bany. 
c) Fora de la temporada de bany marcada en el Pla d'usos de temporada, es podrà practicar la 
pesca recreativa amb canya a qualsevol hora i al llarg de tota la línia marítima del municipi. 
d) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a les platges, 
sempre que es compti amb I'autorització municipal corresponent i estiguin autoritzats per la 
Direcció General de Pesca Marítima, d'acord amb el que estableix L'article 23 del Decret 
109/1995 i no s'impedeixi, amb tanques o acordonament, la lliure circulació i ús de la platja o 
d’accés a les zones i instal·lacions de temporada. 
e) Pel que fa a la resta de modalitats de pesca, queda subjecte a allò que es contempla en el 
Decret 109/1995 de 24 de març de regulació de pesca marítima recreativa. 
f) Els pescadors que practiquin la pesca recreativa amb canya, estan obligats a deixar I'indret 
net, havent de recollir: les caixes, fils de pescar, plàstics, hams o deixalles que hagin originat, 
restablint el lloc utilitzat en les condicions pertinents.  
g) La pesca recreativa, en alguns espais de la zona de domini públic marítimo-terrestre, es pot 
veure afectada, de forma temporal o permanent, amb l’objectiu de garantir la conservació 
d’espècies de fauna i flora amenaçada, o d’hàbitats d’interès comunitari. 
 
Article 19. Pesca d’esbarjo submarina  

 
1. A les zones de bany (abalisades o no), es prohibeix la pesca submarina durant la temporada 
de bany. 
2. Fora de la zona de bany la pesca submarina es podrà exercir exclusivament amb arpons 
manuals o impulsats per mitjans mecànics. 
3. Durant la pràctica de la pesca submarina, cada submarinista haurà de marcar la seva posició 
mitjançant una boia de senyalització reglamentària, clarament visible. 
4. Queda prohibida l’entrada i sortida al mar des de la platja a les persones pescadores 
submarines amb el fusell carregat, així com la manipulació a terra d’aquest o d’altres 
instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per la seguretat de les persones. 
5. Queda prohibida la pesca submarina durant tot l’any en horari nocturn, entre la posta de sol i 
l’albada.  



 

 
Article 20. Patrimoni arqueològic submarí  

 
1. Sense perjudici dels drets establerts al Codi Civil, tota persona bussejadora que trobi 
objectes submergits de presumpte valor artístic, arqueològic, científic o material, haurà de 
complir amb el disposat a la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transports en 
aigües marítimes i continentals. 
2. Serà obligatori donar avís de les troballes, en el termini de quaranta-vuit hores, a 
l’Ajuntament d’Amposta, qui ho comunicarà a l’organisme competent de la Generalitat de 
Catalunya. 
3. Si les troballes requereixen d’algun suport per extreure-les, quedaran al lloc on s’han 
localitzat fins que la Generalitat de Catalunya acordi el procedent. 
4. No es podran realitzar activitats amb detectors de metalls sense autorització del 
Departament de Cultura o en el marc d’una intervenció arqueològica autoritzada. 
 
Article 21. Activitats esportives, culturals i jocs  

 
1. El desenvolupament d’activitats o jocs (pilota, pales, voleibol, etc.) tant a la sorra com a 
l’aigua, es podran realitzar única i exclusivament si no suposen una molèstia per la resta de 
persones usuàries o si la dimensió de la platja així ho permet. 
2. Les activitats de caràcter esportiu o cultural organitzades per l’Ajuntament, sense perjudici de 
l’autorització preceptiva per part d’altres administracions si és el cas, han d’estar incloses en el 
Pla d’Usos i Serveis de temporada. 
3. La pràctica esportiva de surf, windsurf, kitesurf i altres esports similars solament es podrà 
realitzar de manera temporal als llocs, horaris o condicions que estableixi el Pla d’Usos i 
Serveis de temporada. No obstant, aquestes activitats restaran supeditades en tot moment a 
l’absència de persones usuàries a les zones de bany on s’estigui practicant aquesta activitat, 
sempre amb prioritat pels i les banyistes. 
4. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, prèvia 
autorització del Servei de Costes i, amb informe preceptiu del Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
seguiran el que s’estableix al paràgraf anterior. 
5. Les activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per l’Ajuntament sense perjudici de 
I'autorització procedent per part d'altres administracions si es el cas, s'han d'ubicar en zones en 
que, pel tipus d'activitat, es cregui més convenient. En aquest cas, I'espai destinat a I'activitat 
es pot delimitar amb tanques amb I'autorització corresponent. 
6. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, cal que siguin 
autoritzades per l'Ajuntament i han de seguir el que s'estableix al paràgraf anterior. 
7. En el cas de realització, prèvia autorització municipal, d'activitats o celebracions 
extraordinàries de qualsevol mena o naturalesa, festes populars, revetlles, espectacles 
musicals, pirotècnia o similars, tant si són públics com privats, l'Ajuntament assenyala les 
mesures especials d’aplicació per a aquests esdeveniments. Les persones organitzadores 
vetllaran perquè prenguin les mesures adequades de seguretat dels espais utilitzats durant la 
celebració i els seus elements no es deteriorin, restant obligats, en el seu cas, a la seva 
preparació. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir-los que dipositin 
una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i perjudicis que 
es puguin causar. Igualment, les persones organitzadores vetllaran perquè prenguin les 
mesures adequades pel que fa a la protecció dels elements de biodiversitat (hàbitats i 
espècies), la contaminació acústica i lumínica, i la generació i neteja de deixalles. 
 
Article 22. Venda ambulant o no sedentària  

 
1. Queda prohibida la venda ambulant a les platges de qualsevol tipus de producte, en especial 
aquells com begudes i productes alimentaris en general, o els que la normativa sectorial així ho 
especifiqui. 
2. La prohibició anterior no tindrà efecte si la persona venedora disposa de la corresponent 
autorització municipal i del Servei Provincial de Costes, que ha d’especificar el tipus de 
producte per vendre, el lloc o llocs precisos on es pot efectuar la venda, així com les dates i 
horari en que podrà portar-se a terme. 



 

3. Queda prohibida la realització i prestació de serveis com massatges, tatuatges, vidència i 
similars, així com la seva demanda, ús o consum, excepte si es disposa d’autorització 
administrativa tant municipal com del Servei Provincial de Costes. 
4. L’administració municipal o els i les agents d’autoritat podran requisar la mercaderia i 
elements de treball a aquelles persones no autoritzades que realitzin la venda de qualsevol 
mercaderia, o desenvolupin qualsevol prestació de serveis que no estigui permesa. 
5. Els productes requisats seran retornats a la persona infractora una vegada que acrediti ésser 
el o la legítima propietària i hagi pagat la sanció que li hagi estat imposada. Si en el termini d’un 
mes no es realitza l’acreditació de la propietat, la recollida i el pagament passaran a ser 
propietat de l’Ajuntament.  
6. No es permetrà la venda i subministrament de begudes alcohòliques en la platja, i zones de 
vianants adjacents, excepte als llocs en els quals estigui degudament autoritzat i regulat en el 
Pla d’Usos i Serveis de temporada. 
 
Article 23. Emissions sonores  

 
1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb I'espai natural, es prohibeix la utilització en les 
platges d'aparells electrònics o similars que emetin soroll i que produeixin molèsties a la resta 
de persones usuàries, sense autorització expressa. S’entén que produeix la molèstia quan el 
soroll supera els decibels permesos en la normativa vigent.  
2. Les guinguetes o les instal·lacions anàlogues, prèvia autorització, poden emetre música 
ambiental durant I'horari d'obertura, sempre que el nivell de soroll emès no ultrapassi els nivells 
que es recullen en la normativa vigent aplicable. 
 
Article 24. Emissions lumíniques  

 
1. Queda prohibida la utilització d’il·luminació que produeixi enlluernaments a l’entorn i pugui 
afectar la fauna de l’espai natural. 
 
Article 25. Publicitat  

 
1. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques, mobiliari o mitjans 
acústics o audiovisuals sense autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició és 
aplicable a qualsevol emplaçament o mitja de difusió. 
2. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència d'elements de publicitat és 
responsabilitat de les persones anunciants. 
3. La retirada dels elements publicitari, I'han d'efectuar les persones interessades. Si no ho fan 
elles, ho faran els serveis municipals de l'Ajuntament i s'imputaran a les persones responsables 
els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. 
 
 

TÍTOL III. NORMES HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES  

 
Article 26. Condicions higiènico-sanitàries de les zones de bany  

 
1. Les persones usuàries tenen dret a ser informades per l’Ajuntament si les platges no són 
aptes per al bany, en cas que la qualitat sanitària de l’aigua no compleixi el que fixa la 
normativa vigent. L’Agència Catalana de l’Aigua serà l’encarregada de facilitat el resultat de les 
anàlisis realitzades a tal efecte. 
2. L’Ajuntament facilitarà, a qui ho sol·liciti, informació actualitzada de les condicions higiènico-
sanitàries de les zones de bany. 
3. L’Ajuntament farà públiques les analítiques de la qualitat de les aigües que realitzi l’Agència 
Catalana de l’Aigua durant la temporada de bany, a través del web municipal, oficina de turisme 
i per qualsevol altre mitjà que es consideri oportú. 
4. En cas que se superin els límits fixats per la qualitat sanitària de l’aigua de bany, 
l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries, tancant total o parcialment la platja, fins que es 
restableixin les condicions sanitàries de l’aigua de bany. 



 

 
Article 27. Control de la qualitat de les aigües de  bany  

 
1. L’Agència Catalana de l’Aigua és l’organisme encarregat de realitzar les analítiques i controls 
periòdics de la qualitat sanitària de les aigües de bany,durant la temporada de bany d’acord 
amb la legislació vigent. 
2. S’efectuaran diàriament durant la temporada de bany, inspeccions visuals per determinar la 
transparència de l’aigua, si existeix contaminació o presència de meduses, de residus, quitrans, 
vidres, plàstic, cautxú, fusta, matèries flotants, restes orgàniques i qualsevol altres organismes. 
Aquestes inspeccions tan les podran efectuar tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua com 
municipals. 
3. En cas de produir-se episodis de contaminació de curta durada i mentre duri aquesta 
situació, es realitzaran analítiques en intervals no majors de 72 hores fins que s’ajusti als valors 
establerts en funció del risc per la salut. 
4. Quan es produeixi una situació anòmala es proporcionarà informació al públic i, si és 
necessari, es prohibirà temporalment el bany. 
5. Quan es produeixi una circumstància excepcional, s’adoptaran les mesures de gestió 
necessàries i adequades, i l’autoritat sanitària avaluarà el risc per la salut de les persones 
banyistes. 
6. Durant situacions anòmales o circumstàncies excepcionals es proporcionarà l’oportuna 
informació al públic i, si fos precís, podrà establir-se una prohibició temporal del bany. 
 
Article 28. Higiene personal  

 
1. Queda prohibida l’evacuació fisiològica al mar o a les platges. L’Ajuntament fomentarà la 
instal·lació de cabines sanitàries a la platja on estableix el Pla d’Usos o Serveis de Temporada i 
durant la temporada de bany. 
2. Queda prohibit rentar-se a l’aigua del mar i també a les dutxes, fonts i rentapeus, utilitzant 
sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte. 
3. Queda prohibit donar als rentapeus, banys i mobiliari urbà en general, ubicats a les platges, 
un ús diferent al seu propi. D’aquesta forma, es sancionarà conforme a la present Ordenança 
als usuaris que donin altre fi a les mateixes, com netejar estris de cuina, rentar-se o dutxar-se 
utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, sense perjudici de les 
responsabilitats que es puguin exigir pels actes comesos. 
4. Els lavabos instal·lats com a serveis de temporada hauran de portar retolació adequada i en 
lloc visible que indiqui les seves condicions d’ús públic i gratuït. En cas que l'ús no sigui gratuït, 
la retolació inclourà el preu del servei i aquesta instal·lació s'afegirà a les subjectes a explotació 
comercial. 
 
Article 29. Presència d’animals  

 
1. Queda prohibit l’accés, circulació i permanència d’animals domèstics a la platja la temporada 
de bany i per Setmana Santa, excepte a les zones habilitades a tal efecte al Pla d’usos.   
2. El bany dels animals al mar estarà permès entre el 2 de novembre i l’inici de Setmana Santa 
i estarà prohibit la resta de l’any. Exceptuant les zones habilitades per als animals domèstics 
establertes al Pla d’Usos i Serveis de Temporada. 
3. En tot cas, les persones propietàries dels animals hauran de recollir els excrements dels 
seus animals i en cas d’incompliment seran sancionades a tal efecte. 
4. Queden fora d’aquesta regulació els gossos-pigall, sempre que vagin acompanyats i lligats 
pel seu titular i acreditant aquest la seva condició d’invident. En aquest cas s’autoritzarà l’accés 
a la platja durant tot l’any, sense perjudici de la responsabilitat de la persona posseïdora i/o 
propietària, ni de les mesures que el mateix haurà d’adoptar per evitar molèsties o riscos per la 
resta de persones usuàries. 
4. L’Ajuntament instal·larà cartells al·lusius a aquesta prohibició als accessos a les platges. 
5. Qui vulneri la prohibició de l'apartat 1 i els preceptes de l'apartat 2, haurà d'abandonar 
immediatament la platja amb l'animal, a requeriment verbal dels i les agents de l'autoritat, i 
denunciaran les actuacions realitzades a la instrucció del corresponent expedient sancionador, 



 

podent aplicar, si escau, les mesures i sancions recollides a la legislació d'animals 
potencialment perillosos. 
 
Article 30. Residus.  

 
1. Amb caràcter general, a la zona de platja es donarà compliment a allò establert en les 
normatives i ordenances municipals en matèria de residus urbans de neteja viària del municipi. 
Concretament i respecte al domini públic marítim terrestre: 
a) Resta prohibit dipositar en la sorra de la platja o dins de I'aigua qualsevol tipus de residus 
com papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, vasos, Ilaunes, ampolles, 
puntes de cigarretes, etc., així com deixar abandonades cadires de platja ombrel·les, roba, 
sabates, etc. 
b) Els residus s'han de dipositar als contenidors o papereres més pròximes a les zones de 
platja. 
2. Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en I'aigua del mar qualsevol tipus de recipient 
que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques. 
3. A efectes de recollida de residus, l'Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els residus 
siguin lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o al personal gestor autoritzat. 
4. Resta totalment prohibit llençar a la platja o a I'aigua qualsevol element, substància, producte 
o matèria aliena al medi natural. Així, a títol enunciatiu i no Iimitatiu: 
a) Líquids o materials susceptibles d'afectar la integritat i seguretat de les persones. 
b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la platja o a 
I'aigua. 
c) Fer evacuacions fisiològiques a la platja o a I'aigua. 
d) Residus orgànics biodegradables d’origen vegetal incloent els residus vegetals provinents de 
la neteja, esbrossada i manteniment dels canals de la comunitat de regants, així també resta 
totalment prohibit llençar a la platja qualsevol residu d’origen animal. Estaran obligats els i les 
responsables a realitzar qualsevol neteja que afecti a la salubritat de la platja afectada deixant-
la en condicions òptimes per al bany, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent 
per part de l’Ajuntament o els i les agents d’autoritat. 
 
 

TÍTOL IV. PROTECCIÓ AMBIENTAL I FOMENT DE LA BIODIV ERSITAT  

 
 
Article 31. Abocament d’aigües freàtiques al mar  

 
1. En relació a les aigües del freàtic que aflorin quan es realitzin treballs de cimentació d’obres 
noves, en el cas que aquestes aigües hagin de ser evacuades al litoral, les persones 
promotores de l’actuació hauran de: 
a) Sol·licitar autorització a l’Ajuntament i al Servei Provincial de Costes de Tarragona, previ 
informe de l’administració ambiental, per efectuar l’abocament, indicant el cabal previst, la 
durada, les característiques de l’aigua i una analítica de l’aigua a abocar. Les mostres seran 
recollides i analitzades per un laboratori independent i certificat. Els paràmetres a analitzar 
seran: 
Escherichia coli; Enterococs; DQO; olis i greixos; hidrocarburs dissolts o sedimentables; sòlids 
sedimentables; pH i conductivitat. 
c) A més de l’anàlisi inicial, durant el temps que duri l’abocament, es presentarà una analítica 
setmanal. 
d) Els abocaments no es podran realitzar durant l’època de bany, a excepció d’autorització 
expressa per l’Ajuntament i degudament motivada. 
2. Independentment de les aigües freàtiques no es podrà abocar a la sorra, o als col·lectors de 
pluvials cap líquid i menys encara aigües residuals o reutilitzades, tant per particulars com per 
les explotacions de temporada. L’aigua residual haurà de ser gestionada i eliminada 
correctament i en cap cas s’abocarà a la platja. 
 
 
 



 

Article 32. Sobre la conservació de la fauna marina  i litoral  

 
1. S’evitarà qualsevol conducta que pugui causar mort, dany, molèstia o inquietud a la fauna 
protegida, conforme al disposat a l’article 54.5 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
2. Pel seu efecte negatiu sobre la fauna marina (especialment aus marines, tortugues marines i 
cetacis) queda prohibit llançar al mar i a la sorra: hams, xarxes, plàstics, ferros i similars. Així 
mateix, els serveis municipals hauran de recuperar qualsevol d’aquests elements o altres 
flotants que siguin trobats fortuïtament a la deriva i apareguin a la riba. 
3. L’observació de mortaldats importants de fauna marina haurà de ser comunicada 
immediatament als serveis tècnics municipals, qui ho elevarà a l’organisme competent. Aquests 
animals no es podran manipular ni traslladar-los de lloc. 
4. En cas de trobar aus, tortugues o cetacis ferits es donarà avís al Cos d’Agents Rurals i als 
serveis municipals, indicant la posició. Si la troballa es produeix al mar, es recollirà a l’animal 
(sempre que sigui possible i no comporti un risc per la navegació o les persones) i es portarà a 
terra, es donarà avís al Cos d’Agents Rurals. 
5. En cas de trobar aus, tortugues o cetacis morts es donarà avís al Cos d’Agents Rurals i als 
serveis tècnics municipals, indicant la posició i no es podran manipular ni traslladar-los de lloc. 
6. En el cas concret dels cetacis, es complirà el disposat en el Reial Decret 1727/2007, de 21 
de desembre. 
7. Queda prohibit l’accés, a peu o en vehicle, dins dels recintes abalisats amb pals i cordes, 
amb l’objectiu de protegir l’avifauna reproductora. 
8. La navegació amb qualsevol tipus d’embarcació haurà de respectar les zones marines 
abalisades de protecció ambiental (nacres, prades de fanerògames marines etc. 
9. L’embarcament i desembarcament s’haurà de portar a terme en les zones senyalitzades a tal 
efecte. 
10. No es podrà navegar a menys de 150 metres de distància dels grups d’ocells (flamencs, 
fotges) o dels exemplars de fauna marina (tortugues marines, dofins, etc.) 
 
Article 33. Sobre la conservació de la vegetació li toral  

 
1. Queda prohibit tallar, desarrelar, trepitjar o destruir intencionadament la vegetació litoral, tant 
dels sistemes terrestres (dunes, i maresmes) com marines (prades de fenerògames marines). 
2. Cal respectar la delimitació de la zona de regeneració dunar. En aquesta zona no s’hi podrà 
entrar ni efectuar cap actuació sobre aquesta vegetació que no sigui realitzada i supervisada 
per tècnics municipals, previ informe preceptiu del Parc Natural del Delta de l‘Ebre. 
3. Tindran la mateixa consideració, les zones que es protegeixin en un futur en altres àmbits, 
així com totes les zones que estiguin delimitades amb estaques i cordes. 
4. Queda prohibit el fondeig de morts per les boies de senyalització marítima, o dels seus 
elements auxiliars, així com l’ancoratge sobre les prades de fanerògames marines, tret que el 
seu disseny minimitzi l'impacte sobre tals formacions. 
 
Article 34. Sobre revegetacions i enjardinaments  

 
1. Les revegetacions i enjardinaments que es realitzin en el domini públic marítimo-terrestre 
hauran de disposar d’informe previ dels serveis tècnics municipals encarregats de la gestió de 
les platges o de la Regidoria de Medi Ambient previ informe preceptiu del Parc Natural del 
Delta de l‘Ebre. 
2. A tota actuació prevaldrà la conservació de la flora litoral natural i la plantació, si és el cas,  
d’espècies vegetals autòctones enfront a les al·lòctones. 
3. A les zones revegetades degudament senyalitzades, ja sigui noves o existents, no s’hi podrà 
accedir, seguint el mateix criteri per en l’art 33. 
 
 
 
 
 
 



 

TITOL V. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES.  

 
Article 35. Infraccions  

 
1. A I'empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la L1ei 7/1985, de 2 d'abril, de 
bases de règim local i per a I'adequada ordenació de les relacions de convivència i d'ús dels 
serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a I'espai públic on és d’aplicació 
aquesta ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió que suposi un 
incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa conte. 
2. La potestat sancionadora municipal, pel que fa a les infraccions de la legislació de costes, 
s'exerceix d'acord amb les previsions, procediments i de la manera com s'estableix en 
I'esmentada legislació sectorial. 
 
Article 36. Responsables  

 
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança totes les persones que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, ja siguin persones físiques o 
persones jurídiques, llevat dels supòsits en què els i les responsables siguin menors d'edat, cas 
en el qual han de respondre els seus pares, tutors o qui en tingui la guarda legal. 
2. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puguin identificar les persones 
autores, els i les titulars o persones propietàries dels mitjans amb que la infracció ha estat 
realitzada. 
3. Amb relació a la neteja, i més concretament pel que fa a les deposicions d'animals i tot el 
que està relacionat amb I'article 29 d'aquesta ordenança, en absència de la persona propietària 
n'és responsable subsidiària la persona que en el moment en què es produeix I'acció estigui a 
càrrec de I'animal. 
4. Si fossin diverses les persones responsables i no fos possible determinar el grau de 
participació de cadascuna a la comissió de la infracció, la responsabilitat ha de ser solidària. 
 
Article 37. Tipificació de les infraccions  

 
Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de costes i el seu reglament de 
desenvolupament, les infraccions d'aquesta ordenança es classifiquen en molt greus, greus i 
lIeus. 
 
1. Són infraccions molt greus:  

a) L'ocupació del domini públic marítim terrestre per instal·lacions i/o la realització d'activitats 
sense el corresponent títol o autorització habilitant. 
b) La col·locació no autoritzada d'instal·lacions al domini públic terrestre, així com I'augment de 
la superfície, volum i alçada autoritzats. 
c) Qualsevol de les conductes tipificades com a infracció greu quan per la seva intensitat 
provoqui una pertorbació rellevant de la convivència, d'impediment de I'ús d'un servei públic o 
de I'espai públic per a altres persones amb dret a utilitzar-Io, d'impediment o I'obstrucció greu 
del funcionament normal d'un servei públic o un deteriorament greu i rellevant d'equipaments, 
instal·lacions, infraestructures o elements, ja siguin mobles o immobles, d'un servei públic o de 
I'espai públic. 
d) Les conductes vandàliques, agressives o negligents en I'ús del mobiliari urbà que generin 
situacions de risc o perill per a la salut i la seguretat o la integritat física de les persones o els 
béns. 
e) L'estacionament i circulació no autoritzada de vehicles en la platja, llevat dels autoritzats a 
fer-ho. 
f) Qualsevol acció que atempti contra la fauna o la flora autòctona en general. 
g) La realització de conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol 
comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfon, o de 
qualsevol altra condició o circunstancia personal o social, mitjançant insults, burles, molèsties 
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries 

h) La realització de dos o més infraccions greus. 
 



 

2. Són infraccions greus:  

a) La interrupció o obstaculització dels accessos públics al mar i de la servitud de trànsit. 
b) L'incompliment pels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o 
autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerada una infracció molt 
greu. 
c) La col·locació o repartiment, sense autorització, de cartells, tanques, pancartes, adhesius o 
qualsevol altres tipus d'anunci, publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a 
qualsevol element que, situat en I'espai públic, estigui destinat a donar serveis als ciutadans. 
d) La realització de les necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d'aquesta ordenança, 
quan hi hagin altres usuaris a la vora. 
e) Cuinar i fer càterings a la platja, així com fer foc mitjançant l'ús de bombones de gas i/o 
líquids inflamables. 
f) No respectar la prohibició de banyar-se o d’accés a la platja quan hi hagi bandera vermella. 
g) Banyar-se en zones senyalitzades com a bany prohibit o d’accés restringit i altres Ilocs 
semblants que, per l’orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, siguin un 
risc per a la seguretat de la persona i de la resta d'usuaris. 
h) Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen en I'article 28 d'aquesta ordenança, 
excepte les que estiguin específicament tipificades com a falta lleu.   
i) La pràctica de jocs, esports o activitats que comportin un risc rellevant per a la seguretat de 
les persones o els béns. 
j) La venda de begudes alcohòliques a I'espai públic objecte de la regulació mitjançant aquesta 
ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui I'autorització municipal 
corresponent, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. 
l) Utilitzar les infraestructures municipals de serveis, com dutxes, fent servir sabó, gel, xampú o 
altres productes similars. 
m) Espatllar o deteriorar el mobiliari urbà o els elements naturals situats al domini públic 
marítim terrestres. 
n) La venda de begudes alcohòliques a I'espai públic objecte de la regulació mitjançant aquesta 
ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui l'autorització municipal 
corresponent, quan no s'alteri greument la convivència ciutadana, però es causin molèsties a 
les altres persones usuàries de I'espai públic o als veïns i veïnes o que es faci amb utilització 
d'envasos de vidre o de llauna. 
o) La comissió de dos o més infraccions lleus.  
 
3. Són infraccions lIeus:  

a) La realització d'activitats a la platja o dins de I'aigua que puguin pertorbar els legítims drets 
de les altres persones usuàries, sempre que, després de ser degudament advertides de la 
necessitat de respectar els drets de les altres, es continuessin realitzant. 
b) L'emissió, per qualsevol mitjà, de soroll que molesti la resta de persones usuàries, sempre 
que després de ser degudament advertides de la necessitat de respectar el dret dels altres, es 
continués realitzant. 
c) L'incompliment dels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o 
autorització, sempre que per la naturalesa no hagi de ser considerat una infracció molt greu ni 
greu. 
d) La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d'aquesta ordenança, Ilevat 
que s'hagi de considerar infracció greu. 
e) La circulació o permanència d'animals en les platges (excepte els llocs indicats), lIevat dels 
gossos pigall que acompanyen a les persones a les quals serveixen, sempre que després de 
ser degudament advertits de la prohibició existent no procedissin a retirar-los del lloc. 
f) Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre condicions i lIocs de bany, 
lIevat que aquesta acció sigui qualificable com a infracció greu. 
g) La venda ambulant d'aliments o altres productes o articles, Ilevat de si es té I'autorització 
municipal específica, així com la compra d'aquests productes. 
h) La realització d'activitats o prestació de serveis no autoritzats com massatges, tatuatges, 
vidents, etc., i la demanda, ús o consum d'aquests. 
i) La instal·lació de campaments i I'acampada a la platja, inclòs el fet de pernoctar. 
j) Fer foc a la platja, Ilevat de si aquesta acció té la consideració d’infracció greu. 
k) Banyar els animals domèstics en la mar o  a les dutxes. 



 

d) Qualsevol prohibició que estigui regulada a la present ordenança i no estigui específicament 
contemplada en els apartats anteriors.  
 

TITOL VI. SANCIONS.  

 
Article 38. Règim general de les sancions  

 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es guia per d’aplicació del 
principi de proporcionalitat i dels criteris de graduació previstos a I'article 42 d'aquesta 
ordenança. Per determinar la sanció aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiós per a la infracció que el compliment de les 
normes infringides. 
2. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de fins a 750,00 EUR; les greus 
amb una multa de fins a 1.500,00 EUR i les molt greus amb una multa de fins a 3.000,00 EUR. 
Tot això a l'empara de l'article 141 de la Llei de bases de règim local. 
 
Article 39. Graduació de les sancions  

 
1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies: 
a) La gravetat de la infracció. 
b) El benefici obtingut. 
c) El perjudici ocasionat a l'interès general. 
d) La intencionalitat. 
e) La reiteració. 
f)  La reincidència. 
g) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comes més d'una infracció d'aquesta ordenança, 
declarada per resolució administrativa ferma en el termini d'un any. 
3. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions 
d'aquesta ordenança o quan s'estan tramitant altres procediments sancionadors per la infracció 
d'aquesta ordenança. 
 
Article 40. Concurrència de sancions  

 
1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 
una relació de causa a efecte, s'imposa només la sanció més elevada. 
2. Si no hi hagués la relació casual a la qual es refereix el paràgraf anterior, s'imposa a les 
persones responsables les dues o més infraccions les sancions corresponents a cadascuna de 
les infraccions comeses, lIevat que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en 
el qual s'aplica el règim que sancioni més severament la conducta de que es tracti. 

 
 

TITOL VII. ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE RÈGI M SANCIONADOR  

 
Article 41. Competència  

 
Les infraccions de les normes d'aquesta ordenança són sancionades per I'Alcalde o l’òrgan 
municipal a qui aquest últim hagi delegat aquesta competència. 
 
Article 42. Reparació de danys  

 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per I'incompliment d'aquesta ordenança no 
eximeix la persona infractora de I'obligació de reparar els danys i perjudicis causats. En 
qualsevol cas, l'Ajuntament pot executar amb els seus propis mitjans les obres o realitzar les 
activitats necessàries per mesurar el dany o perjudici causat i exigir la compensació que 
escaigui. 



 

2. Això no obstant, I'obligació de reparar els dany i perjudicis causats, pot ser substituïda per 
treballs en benefici de la comunitat conformement al que disposa l'article 49 d'aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 43. Rebaixa de la multa per assumpció de re sponsabilitat  

 
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament 
voluntari de la multa imposada abans de I'inici del procediment sancionador, cas en el qual 
gaudeixen d'una reducció de la sanció del 50% de I'import màxim. 
2. Les persones denunciades, un cop iniciat el procediment sancionador, poden reconèixer la 
seva responsabilitat mitjançant el pagament de la multa proposada amb una reducció del 30% 
de la sanció que aparegui a la proposta de resolució del procediment abreujat, o amb una 
reducció del 20% de I'import que aparegui a la proposta de resolució en el procediment 
ordinari. 
3. El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es 
presentin els recursos procedents. 
 
Article 44. Substitució del pagament de sancions pe r mesures educatives i/o en benefici 
de la comunitat  

 
1. L'Alcalde podrà substituir el pagament de les sancions previstes en aquesta ordenança que 
afectin a la convivència ciutadana i el rescabalament dels danys i perjudicis creats al patrimoni 
municipal per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat, d'acord amb els criteris 
establerts en l’ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques, 
el procediment per acordar-les i els criteris determinats de l’adopció, aprovada definitivament 
per acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de juny de 2016 que s'observaran per al compliment de 
les mesures educatives i prestacions. 
 
Article 45. Recaptació executiva fora del terme mun icipal  

 
Les actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedents de 
les sancions previstes en aquesta ordenança que s'hagin d'efectuar fora del terme municipal, 
es regeixen pels convenis subscrits sobre aquesta matèria amb altres administracions 
públiques i, en qualsevol cas, pel que es preveu a I'article 8.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de marc, del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals. 
 
Article 46. Procediment sancionador  

 
1. El procediment sancionador és el que amb caràcter general, si és el cas, té establert 
I'Ajuntament. Supletòriament és d’aplicació el procediment sancionador previst per a les 
actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i si no n'hi ha, el regula la 
legislació de I'Estat. 
2. El procediment sancionador de les infraccions tipificades a la legislació de costes és el que 
s'estableix en aquesta legislació sectorial. 
 
Article 47. Apreciació de delicte o falta  

 
1. Les infraccions administratives previstes en aquesta ordenança s'entenen sense perjudici 
que, eventualment, els fets puguin ser també constitutius d'una infracció penal. En aquest cas, 
es remetran al Ministeri Fiscal, o a I'autoritat judicial que correspongui, els antecedents 
necessaris de les actuacions practicades. 
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un 
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la 
resolució definitiva de I'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució 
recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets 
declarats aprovats en via judicial vincularan I'autoritat competent per imposar la sanció 
administrativa. 



 

3. La condemna o I'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia 
diversitat de fonament. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  

Les disposicions d'aquesta ordenança d'ús de les Platges seran d’aplicació supletòria respecte 
de les contingudes en les altres ordenances municipals vigents i, per tant, només s'aplicaran en 
defecte de regulació expressa per part d'aquestes i sempre que no siguin contradictòries amb 
les mateixes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  

 
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies hàbils de la publicació completa del text al 
Butlletí Oficial de la Província. 
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