
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/2  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 

Data  28 / d’abril / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:14 hores  

Lloc  Sala d'actes  

Presidida per  Francesc Arasa Pascual  

Secretari  Maria Luisa Muley Sales  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

 ANTONIO GALVE SEGARRA SÍ 

 FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ SÍ 

 FRANCESC ARASA PASCUAL SÍ 

 GEMMA CABALLÉ FABRA SÍ 

 GENOVEVA CABRERA GONZALEZ SÍ 

 JOSE LUIS PITARQUE BALAGUÉ SÍ 

 LLUÍS CABRERA ROCH SÍ 

 MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL SÍ 

 PAULA RAMÍREZ SERRA SÍ 

 RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO SÍ 

 SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS SÍ 

  

  

Una vegada verificada per la secretària interventora la constitució vàlida de l’òrgan, l’alcalde 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia: 



 

 

 Aprovació de l'acta de la sessió del dia 10 de març de 2022. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació.  

Rebut pels reunits l'esborrany de l'acta de la sessió anterior que acompanyava a la 
convocatòria, l'alcalde obre debat i votació per a, si escau, la seva aprovació. 
  
Els portaveus dels grups municipals de la corporació anuncien el seu vot favorable.  
 
No obstant això, pel portaveu del Grup municipal d'ERC, Sr. Galve Segarra, es 
demana que es rectifiqui l'acta quan, en el torn de preguntes, es nomena al regidor 
Sr. Ramírez Rodríguez com a Sr. Ramírez Serra. Es troba conforme la puntualització 
assenyalada, acordant-se la corresponent rectificació.  

  

Resposta a les preguntes formulades en la sessió plenària del dia 10 de març 
de 2022 

Per l'alcalde es procedeix a donar contesta a les preguntes formulades en seu 
plenària en la sessió anterior: 
  
Contesta a les preguntes formulades pel regidor Sr. Castañeda Ramos: 
  
- Platja de l'Arquitecte. Si es preveuen actuacions per a la protecció de la sorra i 
millora d'accessos. 
  
Es preveuen començar les actuacions tan per una cosa com per a l'altra a finals del 
mes de maig, per a preparar-la per a la temporada d'estiu. 
  
- Falta d'assistència de representació de l'Ajuntament de l'Ampolla a l'acte de 
presentació, en el Consell Comarcal del Baix Ebre, de l'Inventari de Successos de la 
Guerra Civil. 
  
Es va considerar que la celebració de la Junta de Govern Local era prioritària a 
l'assistència a l'esmentat acte.  
  
La resposta no satisfà el regidor, que considera que es podia haver assistit 
igualment.  
  
Contesta a les preguntes formulades pel regidor Sr. Galve Segarra: 
  
- Retransmissió dels plenaris per tv. 
  
En la sessió d'avui s'aprova el suplement de crèdit necessari per a poder gaudir de 
crèdit pressupostari adequat i suficient per a fer-ne la despesa. Una vegada entre en 
vigor, es procedirà a la contractació menor de la infraestructura necessària. A 
repregunta del regidor, l'alcalde manifesta que s'intentarà haver complit els tràmits 
per al propera sessió del Ple.  
  
- Publicació de les Bases dels Ajuts a la participació en el Carnaval. 
  
La recomanació d'aprovació i publicació en temps suficient per a la possible 
formulació d’al·legacions es tindrà en compte.  



 

 

 - Superfície de les platges objecte de la contractació de la seua neteja. 
  
Certament s'hauria de canviar, atès que la Platja de l'Arenal té increments i 
detriments de superfície. Per tant, per a properes licitacions, la Platja de l'Arenal no 
es dividirà en dos trams. 
  
- Requisit de solvència en la licitació de les contractacions de la neteja de platges i 
dels serveis a les platges. 
  
Comprovat que és inadequat demanar com a requisit de solvència en aquestes 
licitacions l'assegurança per riscos professionals, no es demanarà en properes 
licitacions. 
  
En relació a les dues qüestions anteriors, i a pregunta del regidor que les formula, 
l'alcalde explica que en aquests moments les licitacions ja estan en tràmit de 
resolució i, per tant, no es poden modificar el plec de clàusules. 
  
- Actualització de l'Agenda dels Polítics. 
  
El problema estava, ja com se li ha explicat al regidor que formula la pregunta, en la 
falta de vinculació entre la Pàgina Web (on està l'agenda de l'alcalde) amb el Portal 
de la Transparència (on està l'Agenda dels Càrrecs Electes). Ara ja hi és la 
vinculació. 

  

Expedient 574/2017. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla 
Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del Municipi de l’Ampolla 
(modificació núm. 1). 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació.  

EXPEDIENT: 574/2017 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 
ASSUMPTE: Modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals del Municipi de l’Ampolla (modificació núm. 1). 
 
TRÀMIT: Aprovació provisional. 
 
COMPETÈNCIA: Ple 
 
ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en la seva sessió de data 7 de juny 
de 2021, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg 
de Masies i Cases Rurals del municipi de l’Ampolla (modificació núm. 1). 
 
D’acord amb el que aquest disposava, es va obrir un període d’informació pública i 
es van sol·licitar els informes corresponents als organismes afectats per raó de les 
seves competències sectorials. 
 



 

 

Durant el període d’informació pública no es van presentar al·legacions. I d’acord 
amb l’informe emès pel Tècnic Municipal, el qual consta a l’expedient, la proposta de 
modificació contempla les consideracions efectuades pels diferents organismes 
implicats. 
 
D’acord amb l’informe de Secretaria Intervenció, es considera que l’expedient ha 
seguit la tramitació establerta a la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
•Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
•Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
•Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
•Llei reguladora de les Bases del Règim Local. 
•Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
•Legislació sectorial aplicable. 
 
RESOLUCIÓ 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg 
de Masies i Cases Rurals del Municipi de l’Ampolla (modificació núm. 1). 
 
SEGON: Trametre l’expedient complert de dita modificació a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
PEU DE RECURSOS 
 
Acte de tràmit. 
 
INTERVENCIONS:  
 
Fetes les explicacions corresponents per l’alcalde, els portaveus dels grups 
municipals de la corporació anuncien el vot favorable. 

  

Expedient 264/2022. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l’ús, 
seguretat i conservació de les platges i altres espais naturals litorals de 
l’Ampolla 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació.  

EXPEDIENT: 264/2022 
PROCEDIMENT: Aprovació ordenança reguladora 
PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL 
 
ASSUMPTE: Ordenança reguladora de l’ús, seguretat i conservació de les 
platges i altres espais naturals litorals de l’Ampolla 
 
TRÀMIT: Aprovació inicial 
Competència: Ple. 
 
FETS 
 



 

 

Aquest Ajuntament està tramitant l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’ús, 
seguretat i conservació de les platges i altres espais naturals litorals de l’Ampolla. 
De conformitat amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPACAP) s'ha realitzat una 
consulta pública, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, en la qual es va 
demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança, sense cap 
al·legació i/o suggeriment. 
 
Consta en l'expedient l'Informe de l'Àrea d'Intervenció de conformitat amb els articles 
7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i 129.7 de la LPACAP. 
 
Consta en l'expedient l'Informe de l’Àrea de Secretaria de conformitat amb l'article 3 
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
FONAMENTS JURIDICS 
 
•Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (LBRL) i 128 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (LPAC), atribueixen als Municipis la potestat 
reglamentària. 
 
En virtut d'aquesta facultat, les entitats locals tenen capacitat per desenvolupar, dins 
de l'esfera de les seves competències, el que es disposa en les lleis estatals o 
autonòmiques, podent dictar disposicions administratives de caràcter general i de 
rang inferior a llei, sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir 
preceptes contraris a les lleis. 
 
•L'objecte de l’Ordenança que ara es proposa aprovar regula una matèria que és 
competència d’aquest ens local d'acord amb l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de Costes. 
 
•El procediment per l'aprovació de la norma és el previst en l'article 49 de la LBRL i 
els articles 60 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
•El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, en els termes del que 
disposen els arts. 22 de la LBRL. 
 
El quòrum exigit per aprovar-la és de la majoria simple dels membres presents, en 
els termes del que disposa l’art. 47.1 de la LBRL, llevat de l'aprovació del Reglament 
orgànic propi que tal i com preveu l'art. 47.2.f) de la LBRL requereix majoria absoluta. 
 
•L'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
•Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ús, seguretat i 
conservació de les platges i altres espais naturals litorals de l’Ampolla, el text del qual 



 

 

s'adjunta com Annex. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la província, a la seu electrònica 
municipal i en el portal de transparència d'aquest Ajuntament 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera 
de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
Tercer.- Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin 
reclamacions o al·legacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores 
provisional, sense necessitat de nou acord plenari. En aquest cas, l’acord inicial 
elevat a definitiu, juntament amb el text íntegre de l’ordenança, s’han de publicar al 
BOP, a la seu electrònica i al portal de transparència municipals. 
 
Així mateix s’ha de trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent 
del text definitiu de l’ordenança aprovada a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
L’Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament i quan hagi 
transcorregut el termini establert a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
PEU DE RECURS  
 
Acte de tràmit no qualificat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Fetes les explicacions corresponents per la regidora delegada de l’àrea, Sra. 
Meritxell Faiges Albiol, es produeixen les següents intervencions: 
 
.- El regidor Sr. Castañeda Ramos anuncia el vot favorable del grup municipal de 
Ciutadans. Però demana que, abans de portar l’aprovació d’ordenances a ple, es faci 
una reunió dels grups municipals. Igualment, puntualitza que l’ordenança parla de 
gossos, no d’animals domèstics. 
 
.- El regidor Sr. Galve Segarra anuncia el vot favorable del grup municipal d’ERC. Fa 
l’apreciació que en l’article relatiu a les normes de conducta, en el seu núm. 1 lletra 
h) quan es diu que no es permetrà entrar a la platja en vidre, hauria d’afegir també 
estar, apreciació que és acceptada. 
També suggereix que fora convenient instal·lar anuncis amb les prohibicions, així 
com codis QR amb la normativa, suggeriment que és acceptat. 
 
 
ANNEX. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ 
DE LES PLATGES I ALTRES ESPAIS NATURALS LITORALS DE L’AMPOLLA. 
 

A) ORDENANÇA REGULADORA DE LÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE 
LES PLATGES  I ALTRES ESPAIS NATURALS LITORALS DE L’AMPOLLA 



 

 

B)  1 Objecte i àmbit d’aplicació. 

 

1. La present ordenança té per objecte regular les condicions d’ús, seguretat i 
conservació de les platges i dels espais naturals litorals del terme municipal de 
l’Ampolla garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús correcte i públic del 
mar, de la ribera i de la resta de l’espai de domini públic i de les seves zones de 
protecció i servitud, d’acord amb les competències municipals atribuïdes a l’article 
115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

 

2. És àmbit d’aplicació d’aquest capítol el domini públic maritimoterrestre, les seves 
zones de protecció i de servitud d’ús públic i el de la ribera del mar a l’àmbit territorial 
i competencial del municipi. 

 

3. Per a una millor comprensió terminològica, i d’acord amb la normativa estatal 
bàsica, així com la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entendrà la qualificació de les 
platges i zones de banys d’acord amb el Pla d’Usos vigent aprovat pel Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.  

 

C) 2 Normes de conducta. 

 

Tota activitat no contemplada en el Pla d’Usos vigent aprovat pel Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori quedarà prohibida. 

 

Les platges estaran delimitades pels usos, els quals, s’hauran d’adaptar al tipus d’ús 
que s’estableixi a cada zona amb les normes de convivència que s’autoritzin 
expressament pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, l’Ajuntament o altra administració competent. 

 

Per raons de seguretat, salubritat i convivència a de les platges del terme municipal 
de l’Ampolla, inclosos els passeigs marítims, roques i espigons, espais naturals 
adjacents i zones de bany,  s’estableix el següent: 

 
 
1. Quant a seguretat no es permetrà: 
 

a) El bany i la navegació recreativa amb bandera vermella. 

 

Els banyistes respectaran les banderes de senyalització de l’estat de la mar i les 
indicacions dels serveis de salvament i vigilància de platges. Els colors de les 
banderes i els seu significat són les següents: 

- Verd. Condicions de bany i navegació favorables 
- Groc. Condicions de bany i navegació amb precaució 
- Vermell. Condicions de bany i navegació desfavorables 

 



 

 

Les persones que es banyin, fora de temporada de bany i/o fora de l’horari establert 
per a la prestació del servei de salvament i socorrisme, ho faran sota la seva 
exclusiva responsabilitat. 

 

S’entendrà per temporada de bany, a les platges de l’Ampolla,  el període comprès 
entre l’1 de maig fins el 30 de setembre.  

El període previst al paràgraf anterior podrà ser modificat, per causes d’interès 
general, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, i els nou o nous períodes 
s’hauran de fer públics amb l’antelació necessària. 

 

També es banyaran sota la seva exclusiva responsabilitat aquelles persones que, tot 
i estar dins de la temporada de bany i dins l’horari del servei de salvament i 
socorrisme, ho facin: 

 

1. Sense complir les advertències i indicacions dels agents 
del Policia Local, del personal municipal del servei de 
platges i/o dels socorristes. 

 

2. Fora de les zones abalisades pel bany o senyalitzades 
com a tals per mitjà  de les banderes esmentades en aquest 
article. 

 

b) Desobeir les ordres dels agents de la Policia Local, del personal municipal del 
servei de platges i/o dels socorristes de prohibir banyar-se, o de què es cessi en 
l’exercici d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona 
a qui s’adreça l’ordre o per a altres. 
 

c) La pràctica de qualsevol tipus d’activitat, joc o exercici, tant a la sorra com a 
l’aigua, que pugui resultar molest o perillós per a la resta d’usuaris, béns o per 
l’entorn. Podran realitzar-se aquestes activitats a les zones lliures que hagin estat 
assenyalades a aquest efecte, o bé on no causin molèsties ni danys als usuaris, 
instal·lacions ni entorn, sempre a una distància mínima de 10 metres de la resta dels 
usuaris. 

 

Queden exemptes d’aquesta prohibició aquelles activitats de caràcter esportiu o lúdic 
organitzades o autoritzades per l’Ajuntament, sens perjudici de la necessitat 
d’autorització per part d’altres administracions quan sigui preceptiu. 

 

d) Pel que fa referència a la pesca recreativa amb canya, s’estarà al que disposa al 
pla d’usos de platges vigent. Pel que fa referència a la pesca subaquàtica amb 
arpons, estarà prohibida en les zones abalisades. 

 
Resta prohibida la pesca a les platges de Cap Roig i les Avellanes. Solament es pot 
realitzar la pesca recreativa amb canya als espigons, rocalls i/o en la línia marítima 
sense abalisar, des de les 20:00 hores fins a les 06:00 hores i a la resta de les 
platges del municipi, des de les 20:00 hores fins a les 06:00 hores, del dia 1 de maig 
al dia 30 de setembre, ambdós inclosos, llevat d’autorització municipal atorgada a 



 

 

l’efecte. 

 

Durant la resta de l’any  es pot pescar en horari diürn, en tots els espigons i rocalls de 
la costa marítima del municipi i a les platges. 

 

En casos excepcionals, com concursos, campionats, etc. es podrà autoritzar la 
pràctica de la pesca, havent de ser respectats, per part dels participants i 
organitzadors, els llocs, horaris i condicions establertes. 

 
e) L’entrada i sortida al mar des de la platja, de pescadors submarins amb el fusell 
carregat, així com la manipulació en terra d’aquest o d’altres estris de pesca 
que puguin suposar un risc per a la seguretat de la resta d’usuaris de platja. 

 

f) Posar en perill la pròpia vida i/o la dels socorristes o personal del servei municipal       
de platges, malgrat haver estat advertit del perill de la prohibició de banyar-se. 

 

g) La navegació i l’avarada de qualsevol embarcació o artefacte flotant, llevat de 
matalassos i flotadors, en zona de bany i fora dels llocs autoritzats. 
 

La zona de banyistes serà aquella que estigui degudament delimitada. Si no hi 
hagués abalisament delimitat es considera com a zona de bany la franja de mar 
contigua a la costa i que serà de 200 metres en les platges i de 50 metres en la resta 
de la costa. 

En la zona de banyistes està prohibida la navegació esportiva i de lleure i la 
utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant impulsat a rem, pedals, vela 
o motor, i si és necessari fer-ho serà només per arribar al canal de llançament i 
avarada i sense sobrepassar mai els 3 nusos de velocitat o la velocitat mínima de 
govern. 

Queden exempts d’aquesta prohibició les embarcacions de vigilància, salvament i 
neteja de residus flotants i altres, en qualsevol cas hauran de navegar adoptant les 
precaucions adients per evitar riscos per la seguretat de les persones i per la 
navegació marítima. 

 

Les varades d’aquest tipus d’embarcacions estaran dins dels clubs nàutics del 
municipi o dins dels port esportius, i queda totalment prohibida la varada a la mateixa 
platja, tret que no sigui autoritzada mitjançant el corresponent Pla d’Usos de 
temporada. 

 

Les escoles nàutiques tenen un espai reservat on es prohibeix el bany i l’estada. 
Aquestes zones hauran de ser abalisades pels propis establiments que realitzin 
l’activitat. 

 

h) Entrar a la platja amb envasos o recipients de vidre o altres objectes punxants que 
puguin ferir, punxar o lesionar als usuaris de la platja. 

 

i) L’accés a les platges o camins de ronda en cas que els cossos de seguretat i/o 



 

 

d’emergència hagin tancat els accessos o barrat el pas per qüestions de seguretat o 
salubritat pública. 
 

2. Quant a salubritat no es permetrà: 

 

a) L’ús de sabó, gel, xampú i altres productes d’higiene personal a les dutxes, 
rentapeus i al mar. 
 

b) Rentar a la sorra de la platja o a l’aigua de mar, dutxes o rentapeus, els estris de 
cuina o els recipients que hagin servit per portar aliments o altres matèries 
orgàniques.  En general no es permet cap altre ús de les dutxes i rentapeus diferent al 
que els és propi. 
 

c) Realitzar tasques de manteniment d’embarcacions o altres artefactes, així com la 
construcció i manteniment d’estris de pesca, a la platja i zones d’avarada, sense 
prendre les mesures necessàries per evitar que l’espai es mantingui en les mateixes 
condicions d’ordre i higiene existents en el moment d’iniciar les tasques. 
 

d) Llençar o dipositar objectes o qualsevol tipus de residu (papers, envasos, burilles, 
xiclets, hams, restes vegetals, etc.) a la sorra i zones d’influència de la platja, així 
com qualsevol acte que pogués embrutar les platges, espigons, roques o zones de 
bany, sent obligatori fer ús de les papereres de rebuig o de recollida selectiva 
instal·lades per aquest fi. 
 

Les deixalles han de dipositar-se a l’interior de les papereres, evitant el seu 
desbordament i l’acumulació de brossa al seu voltant. En cas que estigui plena, 
haurà de fer-se la deposició en la paperera més pròxima. 

No es dipositaran materials en combustió, ni productes líquids sense recipient. 

 

e) L’abocament d’aigües residuals a la sorra. 
 

f) Abocar residus de qualsevol tipus de matèries de rebuig al mar o la descàrrega al 
mar de qualsevol tipus de producte o material. 

 

g) L’abandonament embarcacions, d’objectes i estris de qualsevol mena en zona de 
domini públic. 
 

Tindrà la consideració d’objecte abandonat i per tant serà considerat i tractat com a 
residu sòlid urbà, aquella embarcació, objecte o artefacte, que romangui més de 15 
dies sense ser manipulat. També tindran la mateixa consideració quan, malgrat no 
hagin transcorregut el termini abans esmentat, l’estat de deteriorament impliqui un 
risc per a la salubritat o la seguretat dels usuaris. 

 

3. Quant a convivència no es permetrà: 

 

a) L’estacionament i/o la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de tracció 
mecànica o animal, a excepció les bicicletes. 



 

 

 

S’eximeixen d’aquesta prohibició els vehicles d’atenció d’urgències, seguretat, 
serveis municipals i altres expressament autoritzats. 

 

b) Els campaments i acampades a les platges, al barranc d’accés a la platja de Cala 
Maria i en zona de Parc Natural del Delta de l’Ebre durant tot l’any i a qualsevol 
hora. S’entén per acampada la instal·lació de tendes de campanya, de vehicles i/o 
de remolcs habitacles, i per campament, l’acampada organitzada. 
 

c) Pernoctar en tota la franja litoral, excepte en cas de disposar d’autorització 
municipal prèvia en motiu d’actes o esdeveniments d’interès local. En qualsevol 
cas, en finalitzar l’acte caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions 
inicials.    
 

d) Cuinar a la platja o fer-hi pícnic usant taules, cadires i similars. Queden exempts 
aquells actes festius o esdeveniments que disposin d’autorització municipal prèvia, 
que en qualsevol cas, en finalitzar l’acte, caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes 
condicions inicials.  
 

e) La venda, l’adquisició o la promoció de qualsevol tipus de producte o article, així 
com la realització o recepció de serveis, activitats o qualsevol mena d’instal·lació 
que no disposin d’autorització expressa o no estigui contemplada en el Pla d’Usos 
vigent, on anirà l’horari autoritzat. 

 

f) L’exposició d’elements publicitaris que suposin l’ocupació de l’espai públic. 

 

g) La realització de qualsevol tipus de publicitat dinàmica, sigui quin sigui el mitjà o 
element de difusió emprat. 
 

h) La realització de qualsevol tipus d’activitat lucrativa, lúdica i/o esportiva, així com 
l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre sense disposar d’autorització 
expressa de l’administració competent, de conformitat amb el Pla d’Usos de 
Temporada aprovat anualment. 
 

Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar alguna activitat a la platja o 
a l’aigua hauran de presentar la sol·licitud, com a màxim, durant el mes de 
desembre   de l’any anterior a l’Ajuntament, i aquest estudiarà la seva autorització. 
Alhora es faran càrrec de tramitar, les corresponents autoritzacions als organismes 
competents, quan calgui. 

 

Els responsables autoritzats per realitzar algun tipus d’activitat, diferent dels serveis 
de temporada aprovats, ja sigui permanent o temporal, hauran de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil i de mantenir les zones ocupades en les 
degudes condicions de neteja, sempre que romanguin exercint l’activitat, i en 
acabar-la hauran de retirar la totalitat d’instal·lacions i mitjans usats i deixar l’àmbit 
ocupat, en un termini màxim de 24 hores, en perfecte estat d’ordre i higiene, en les 
mateixes condicions existents en el moment d’establir-s’hi. No obstant això, les 
autoritzacions quedaran subordinades a l’ordenació definitiva de les platges. 



 

 

 

Queda expressament prohibit ocupar espai exterior a l’ocupació i sobre l’arena amb 
envasos, cadires, bancs, taules o altres objectes destinats a l’activitat autoritzada. 

 

Els elements emprats en aquestes activitats, com poden ser, guinguetes, gandules, 
tendals, ombrel·les, i altres similars, per mantenir una uniformitat de totes les 
instal·lacions de les platges, hauran de ser del model homologat que s’estableixi per 
l’Ajuntament o, en qualsevol cas, respectaran les condicions estètiques que 
s’indiquin en el Pla d’Usos de temporada. 

 

i) La producció de sorolls o l’ús d’aparells sonors o instruments musicals quan a 
causa del seu volum de sonoritat molestin a la resta d’usuaris de la platja o puguin 
perjudicar la correcta convivència ciutadana. 
 

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

 

j) La realització de foc amb qualsevol sistema o artefacte. Queden exempts aquells 
actes festius o esdeveniments que disposin d’autorització municipal prèvia, que en 
qualsevol cas, en finalitzar l’acte caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes 
condicions inicials. 
 

k) L’ús i la manipulació de gas i/o líquids inflamables a la platja. En el cas de les 
embarcacions que hagin de fer combustible o substituir l’oli del motor, hauran de fer-
ho adoptant les mesures de seguretat necessàries, evitant el vessament de 
combustible i sota la responsabilitat de la persona que faci la manipulació. 

 

l) L’ús inadequat de les passarel·les d’accés a la platja. No es podrà interrompre el 
pas d’usuaris, ni col·locar elements que obstaculitzin el pas, de les rampes, escales i 
altres elements d’accés a la platja i/o a l’aigua. 

 

m) L’ús o la manipulació dels elements destinats al servei de salvament i socorrisme 
i la resta de mobiliari de platges, per part de personal no autoritzat. 

 

n) La formació d’espais acotats o closos que vagin en detriment de la lliure circulació 
i lliure ús de la platja. 
 

o) Fer nudisme.  
 
p) Interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per garantir el 
manteniment, la neteja, la seguretat de les platges o de les seves instal·lacions. 
 

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

 

q) No es permet fer reserva d’espai a la sorra de la platja deixant les tovalloles o 



 

 

hamaques sense ocupar. 
 

r) Queda prohibit el bany d’animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la 
circulació o permanència d’animals a les platges durant el període que el Pla d’Usos 
defineixi com a temporada de platja o bany, a excepció del tram habilitat de la  
platja de l’Arenal, que estarà degudament senyalitzat. 

 

L’accés amb cavall queda prohibit en horari de bany, de 06:00 a 22:00 hores, 
exceptuant  supòsits d’interès turístic, prèviament justificats, i sempre durant la franja 
horària de les 06:00 a les 08:00 h i de les 20:00 h a les 22:00 h. 

 
4. Quant a servituds no es permetrà: 

a) Servitud d’accés al mar 
 

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

 

A excepció, aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que 
acompanyin les persones a qui serveixen. 

 

D) 3 Règim de Sancions 

 

1. L’incompliment del què disposa la present ordenança tindrà la consideració 
d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de 100 a 300 euros. 
 

2. L’incompliment de les obligacions derivades de les conductes regulades en els 
articles 2.1.e), 2.1.f) i 2.3.a) quan es posi en perill la seguretat dels propis usuaris, 
tindran la   consideració d’infracció greu, i seran sancionades amb una multa de 351 
fins a 750 euros. 
 

3. No obstant, quan qualsevol de les conductes regulades en aquesta ordenança, 
comporti un risc per a la salubritat o la seguretat de les persones, constituirà 
infracció greu i        serà sancionada amb una multa de 301 fins a 750 euros. 

 

Qualsevol de les conductes intencionades o negligents tipificades, quan per la seva 
intensitat provoqui una pertorbació rellevant de la convivència, l’impediment de 
l’ús  d’un servei públic o de l’espai públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo, 
es consideraran infraccions greus. 

 

4. L’impediment o l’obstrucció greus del funcionament normal d’un servei públic o un 
deteriorament greu i rellevant d’equipaments, instal·lacions, infraestructures o 
elements, ja sigui mobles o immobles, d’un servei públic o de l’espai públic o que 
provoquin un mal o perjudici important al medi ambient, es consideraran infraccions 
molt greus amb una multa de 751 fins a 1.500 euros. 



 

 

 
5. L’aplicació de les sancions es graduarà tenint en compte els criteris següents: 

 
a)El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat. 
b)La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de 
la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa.  

E) 4 Intervencions específiques 

1. Pel que fa a les normes de conducta relatives a la salubritat, el responsable de 
qualsevol acte que pogués embrutar les platges estarà obligat a fer-ne la neteja 
immediata, sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se per aquests 
fets. 
 

Tanmateix, pel que fa a l’apartat 2.2.g), un cop transcorregut el termini de 15 dies al 
què es fa referència o quan l’estat de deteriorament impliqui un risc per a la 
salubritat o la seguretat dels usuaris, es retiraran l’embarcació, objectes o estris de 
manera immediata, i se’ls donarà el destí que correspongui. En els cas de les 
embarcacions, quan el titular de la mateixa pugui ser identificat, es tramitarà d’acord 
amb la normativa que regula la gestió de residus sòlids urbans. 

 
2. Pel que fa a les normes de conducta relatives a la convivència, els agents de 
l’autoritat i el personal municipal del servei de platges retiraran i intervindran 
cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, així com els materials 
o mitjans emprats en la prestació de serveis no autoritzats. Si es tracta d’aliments o 
béns fungibles, només destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. Quan es 
tracti d’altres béns no fungibles, els objectes comissats es dipositaran a disposició 
de l’òrgan sancionador competent per a la resolució de l’expedient, d’acord amb el 
que s’estableix en la present Ordenança. 

 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
De manera general, queden derogades totes les disposicions contingudes a les 
ordenances municipals de l’Ampolla que contradiguin la present Ordenança.  
 
Específicament, queden derogats els articles 41, 42 i concordants de l’ordenança 
núm. 25 municipal de Bon Govern. 

 
 

  

Expedient 535/2022. Aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
la Taxa per la prestació de serveis de promoció i projecció econòmica 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació. 

Expedient: 535/2022 
PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL 
 



 

 

Títol: Aprovació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis de promoció i projecció econòmica. 
Competència: Ple 
 
FETS 
 
S’ha instruït l’expedient corresponent a l’aprovació de l’Ordenança Fiscal que regula 
la Taxa per la prestació de serveis de promoció i projecció econòmica. 
 
De conformitat amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, s'ha realitzat una consulta 
pública, a través del portal web de l’Ajuntament, en la qual es va demanar l’opinió 
dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per 
l’aprovació de la mencionada Ordenança fiscal. 
 
Consta en l'expedient l'Informe de la Secretaria municipal, de conformitat amb 
l'article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional i 
amb els articles 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 129.7 de la Llei 39/2015, d'abril, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
•L’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que, 
excepte en els supòsits previstos en l'article 59.1 d'aquesta llei, les entitats locals 
hauran d'acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les 
corresponents ordenances fiscals reguladores d'aquests. 
 
•L'article 16 del TRLRHL preveu el contingut mínim de les Ordenances Fiscals: 
 
a)La determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, exempcions, 
reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota 
tributària, període impositiu i meritació. 
b)Els règims de declaració i d'ingrés. 
c)Les dates de la seva aprovació i del començament de la seva aplicació. 
 
Els acords d'aprovació d'ordenances fiscals hauran d'adoptar-se simultàniament als 
de fixació dels elements regulats en aquelles. 
 
•El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, segons diu l’article 17 
del TRLRHL. 
 
El quòrum exigit per aprovar-la és de la majoria simple dels membres presents, en 
els termes del que disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de 
les Bses del Règim Local. 
 
•L'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 
 
•Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
PART DISPOSITIVA 



 

 

 
PRIMER: Aprovar amb caràcter provisional l'establiment de la Taxa per la prestació 
de serveis de promoció i projecció econòmica i l'aprovació provisional de l'ordenança 
corresponent el text del qual s'adjunta com Annex. 
 
SEGON: Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils a fi que 
els interessats recollits en l'article 18.1 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals puguin examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. 
 
TERCER: Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin 
reclamacions i al·legacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores 
provisional, sense necessitat d'acord plenari, procedint-se seguidament a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província , en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament del text 
íntegre de l'Ordenança. 
 
PEU DE RECURS 
 
Acte de tràmit no qualificat. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents per l’alcalde, es produeixen les següents 
intervencions: 
 
.- El regidor Sr. Castañeda Ramos anuncia el vot favorable del grup municipal de 
Ciutadans. 
 
.- El regidor Sr. Galve Segarra anuncia el vot favorable del grup municipal d’ERC.  
 
Però planteja les següents qüestions: 
 

• Aquesta ordenança fiscal regula única i exclusivament els conceptes que en ella 
contempla? 

• Com s’ha realitzat la consulta prèvia i qual ha estat el seu resultat? 

• Com es cobrava abans? 
 
Respecte al tràmit de consulta prèvia, a instàncies de l’Alcaldia, la secretaria 
interventora de la corporació explica que aquest es va fer públic en la web municipal, 
sense cap participació. 
 
Les altres dos preguntes són contestades per l’Alcaldia: L’ordenança fiscal regula, tal 
i com senyala el regidor, únicament els conceptes que en ella es contemplen i el 
sistema de cobrament no es modifica. 
 
ANNEX 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE PROMOCIÓ I PROJECCIÓ ECONÒMICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 



 

 

 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per la prestació dels serveis de promoció i projecció econòmica, que es regirà 
per aquesta ordenança. 

  
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de promoció i projecció 
econòmica en el marc de les activitats organitzades per l’Ajuntament, en els termes 
especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança 
  
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els qui es beneficiïn 
dels serveis prestats o realitzats per l’Ajuntament a que es refereix l’article anterior. 
  
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d'aquestes Entitats. 
 
3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària 

  
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
  
Article 6.- Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
  
Tarifa primera. Participació en jornades gastronòmiques. 
 

JORNADA  IMPORT € 

Jornades Gastronòmiques de la Galera de les Terres de l’Ebre 160.00  

Jornades Gastronòmiques de l’Ostra  200,00 

Jornades Gastronòmiques de l’Arròs 150,00 

 
 Tarifa segona. Publicitat en el Llibre de Festes de Sant Joan. 
 

Contraportada exterior  1.000,00 € 

Contraportada interior  500,00 € 

1 pàgina  350,00 € 

½ pàgina 190,00 € 

¼ pàgina  100,00 € 



 

 

Meitat ¼ pàgina  60,00 € 

 
Article 7è. Meritació i recaptació  

 
1.- Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa des del moment en què 
l’interessat sol·liciti la prestació del servei. 

 
2.- La recaptació municipal liquidarà la taxa i procedirà al seu cobrament d’acord 
amb el que es disposa en la normativa aplicable.  
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions es regiran pel que disposa la Llei General Tributària i la 
normativa que la desplega. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir, una vegada aprovada amb caràcter 
definitiu, a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 

  

Expedient 679/2022. Aprovació inicial de l'Ordenança de la Venda No Sedentària 
al municipi de l’Ampolla 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 10; Dels grups municipals de Junts per l’Ampolla i ERC. 
En contra: 0. 
Abstencions: 1; Del grup municipal de Ciutadans. 
Absents: 0. 

EXPEDIENT: 679/2022 
PROCEDIMENT: Modificació ordenança reguladora 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ASSUMPTE: Ordenança de la Venda No Sedentària al municipi de l’Ampolla 
TRÀMIT: Aprovació inicial 
COMPETÈNCIA: Ple 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest ajuntament ha tramitat l’expedient per a la modificació de l’Ordenança de la 
Venda No Sedentària del municipi de l’Ampolla, en el qual consten: 
 

• Memòria de necessitats.  

• Decret d’inici de l’expedient.  

• L’informe de la secretaria intervenció.  
 

La memòria assenyada informa sobre la necessitat de modificació a efectes, per una 
banda, de millorar la redacció de determinats articles de l’ordenança amb la finalitat de 
deixar més clares les obligacions dels comerciants i, per una altra, millorar el règim 
sancionador amb la finalitat de fer-lo més clar i transparent, evitant situacions 
d’inseguretat jurídica. 



 

 

 
Igualment, dita memòria estima que pot prescindir-se del tràmit de consulta pública 
prèvia de l’article 133 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques perquè és una regulació parcial de la matèria i perquè, 
malgrat especificar noves infraccions a l’ordenança i sancions a aplicar, no imposa 
obligacions rellevants que ja no fossin exigibles. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
-Articles 4.1 a) de la Llei reguladora de les bases del règim local, 8 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 128 de la Llei del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la potestat reglamentària 
de les corporacions locals. 
-Article 129 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, sobre els principis de bona regulació i sobre la quantificació i valoració de 
les repercussions i efectes en el cas que afecti a despeses o ingressos públics presents 
o futurs als efectes de compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
-Article 133 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, sobre el tràmit de consulta prèvia i les excepcions a la seva realització. 
-Article 25.2 i) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, sobre la 
competència de l’ajuntament en la matèria de comerç ambulant (i legislació sectorial 
catalana d’aplicació, llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires). 
-Articles 139 i següents de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, sobre la 
tipificació de les infraccions i sancions per les entitats locals en determinades matèries. 
-Articles 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i 52.2, sobre la 
competència del ple per a la modificació de l’ordenança, i l’article 47.1 de la Llei 
reguladora de les Bases del Règim Local, referent al quòrum exigit per a l’aprovació 
d’aquesta. 
-Articles 49 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, que estableixen el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances municipals. 
-Article 10 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, sobre la 
publicitat en el Portal de la Transparència. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de la Venda No Sedentària 
del municipi de l’Ampolla, el text del qual s’adjunta com a annex. 
 
SEGON: Exposar al públic el present acord per un termini de trenta dies hàbils a fi que 
les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i 
suggeriments que estimin oportuns. 
 
L’anunci s’exposarà en el Butlletí Oficial de la Província, així com en la Seu Electrònica 
i en el Portal de la Transparència corporatius. 
 
TERCER: Finalitzat el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin 
reclamacions o suggeriments, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins aleshores 
provisional, sense necessitat d’un nou acord plenari, procedint-se seguidament a la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu Electrònica i Portal de la 
Transparència corporatius el text íntegre del reglament modificat. 
 
No entrarà en vigor fins que s’hagi efectuat dita publicació i hagi transcorregut el termini 



 

 

de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les Bases del 
Règim Local 
 
PEU DE RECURS  
 
Acte de tràmit no qualificat. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents per la regidora delegada de l’Àrea, Sra. Genoveva 
Cabrera González, es produeixen les següents intervencions: 
 
.- El regidor Sr. Castañeda Ramos, anuncia l’abstenció del grup municipal de 
Ciutadans, motivant-la en el fet que l’ordenança no imposa la sanció de revocació de la 
llicència per a la venda en el supòsit d’absència injustificada durant 4 setmanes 
consecutives.  
 
.- El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, anuncia el vot favorable del 
grup municipal d’ERC. Considera que s’ha millorat i clarificat el règim sancionador però 
que cal aplicar-lo. 
 
ANNEX  
 
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI DE 
L’AMPOLLA. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
ARTICLE 1. DEFINICIÓ, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La present Ordenança es dicta d’acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 1/1983, 
de 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures comercials i 
vendes especials, la Llei 23/1991, de 29 de novembre, de comerç interior, Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un 
text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991, de 29 de 
novembre, Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants, i altres disposicions legals d'aplicació. 
 
El mercat ambulant és aquell centre d’activitats comercials realitzades fora d’un 
establiment comercial permanent, de caràcter periòdic i exercides en instal·lacions 
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, dins d’un perímetre 
autoritzat, que comprèn la venda al detall de roba, tèxtil, sabates, d’articles alimentaris, 
d’articles de simple ús i de brocanteria, antiguitats, etc.  dins del marc de la legislació 
vigent. 
 
Aquesta Ordenança és aplicable a la venda no sedentària que es realitza al municipi de 
l’Ampolla dins dels espais de titularitat pública delimitats pel carrer Vista Alegre, C / 
Lleida,  C / Banys, C / Joaquim Pàfila, C/ Rall, Pl Mercat,  Pl. Gonzalez Isla,  Pl. 
Catalunya i Plaça del Mercat. L’Ajuntament es reserva el dret de modificació de 
l’esmentat emplaçament, en consideració als interessos del mercat o per necessitats 
urbanístiques o d’altres. 
 
 
El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i s’emmarca, 



 

 

entre altres raons d’interès general, en la protecció dels drets de les persones 
consumidores i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions 
comercials i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà. 
 
ARTICLE 2. HORARIS, DIES DE CELEBRACIÓ I PRODUCTES OFERTATS EN 
CADA TIPUS DE MERCAT. 
 
Els mercats de venda no sedentària que regula la present Ordenança són els que es 
celebren al municipi de l’Ampolla en terrenys de domini públic municipal, i que són els 
següents: 
 
Mercat Setmanal dels dimecres durant tot l’any natural, entre els carrers Lleida, 
Banys i Vista Alegre, de les 7,00h. del matí a les 14,00h. del migdia. Venda no 
sedentària de productes diversos; en especial de roba, tèxtil en general, sabates, 
joguines, merceria, bolsos, complements, alimentaris (tret de carns, peix i demés 
productes frescos que requereixin mesures especials de conservació) , etc.  En cas que 
el dia de mercat sigui Sant Joan o el Carme no es celebrarà. Igualment l’Ajuntament pot 
acordar la no celebració del mercat durant la setmana de Sant Joan i del Carme, tant si 
el dimecres coincideix amb la festa local o  no. 
 
Mercat Setmanal de verdures durant tot l’any a la Plaça del Mercat, els dissabtes, de 
7,00 del matí a les 14,00 h. del migdia. Venda no sedentària de fruites i verdures. En 
cas que el dia de mercat sigui Sant Joan o el Carme no se celebrarà. Igualment 
l’Ajuntament pot acordar la no celebració del mercat durant la setmana de Sant Joan i 
del Carme, tant si el dissabte coincideix amb la festa local o  no. 
 
La Guàrdia Municipal prendrà nota,  cada dia de mercat dels llocs de venda que no han 
estat ocupats i n’informarà al regidor/a delegat/da. 
 
ARTICLE 3. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS 
 
1. El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del 
mercat l’estableix l’Ajuntament, atenent els criteris següents: 
 
- El sòl públic disponible. 
 
- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden establir 
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb 
la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. 
 
- Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
 
- Aspectes mediambientals i de política social. 
 
A l’Annex I s’indica el nombre de parades de cada mercat, amb un plànol d’ubicació. 
 
2. Les parades del mercat poden tenir, com a màxim, una longitud total de 7 metres. 
 
3. En el mercat setmanal de fruites i verdures del dissabte, com a màxim 12 metres. 
 
 
ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’Ajuntament: 
 



 

 

1. Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària. 
2. Decidir el canvi d’ubicació dels mercats, la supressió d’aquests, la fi xació de l’horari 
de venda i la periodicitat de  celebració del mercat. 
3. Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, 
administració i neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu 
funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i 
vigilància. 
4. Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària al mercat i el 
seu entorn. 
5. Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient. 
6. Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat. 
7. Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les 
modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès públic. El 
nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat 
serà establert per l’Ajuntament, atenent als criteris següents: 
- El sòl públic disponible. 
- La varietat de l’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran 
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents 
productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. 
- Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
 
8. Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment, en cas d’infracció, 
es poden intervenir els productes exhibits pels comerciants, sens perjudici de les 
sancions corresponents. 
9. Exercir la potestat sancionadora. 
10. Posar en coneixement de l’administració competent les infraccions que no siguin de 
la seva competència. 
11. Definir l’emplaçament, permanent o puntual, del mercat, així com els canvis 
d’ubicació, atenent criteris d’oportunitat, optimització de l’espai en funció del nombre de 
parades, l’assistència regular de paradistes durant tot l’any, etc.. 
12. Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai públic, 
així com d’altres que puguin concórrer. 
13. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de 
celebració dels mercats. 
14. Adoptar mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat pública 
els dies de celebració dels mercats. 
15. Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del 
domini públic els dies de celebració dels mercats. 
 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 5. REQUISITS PER OBTENIR L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
han de complir els requisits següents: 
 
a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita 
en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la 
venda no sedentària. 
 
b) Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions 
fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques 
i locals. 
 



 

 

c) Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. 
En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es 
refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en 
el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa 
de la Seguretat Social. 
 
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada 
per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin 
causar en l’exercici de l’activitat. 
 
e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del 
compliment d’allò que estableixi la normativa específica. 
 
f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin 
d’aplicació als productes que s’ofereixin a la venda. 
 
g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre 
higiene i manipulació d’aliments, si escau, per a la venda d’aquests productes que ho 
requereixin. 
 
h) Una fotocòpia del DNI o CIF, dues fotografies mida carnet, així com les dades de 
domiciliació bancària. 
 
L’Ajuntament podrà determinar que, per l’acreditació d’alguns d’aquest requisits, 
l’interessat/da pugui presentar una declaració responsable en que es manifesti: 
- El compliment dels requisits que estableix aquest article. 
- Estar en possessió de la documentació que acrediti aquest compliment. 
- Mantenir el seu compliment durant tot el període vigent de l’autorització. 
- Concedir l’autorització a l’Ajuntament per tal que, si ho creu convenient, pugui fer les 
comprovacions quant al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d’altres administracions o entitats 
públiques, si és el cas. 
La falsedat en la declaració responsable podrà ser motiu de pèrdua de l’autorització 
sense possibilitat d’indemnització, sense perjudici de les sancions que siguin 
aplicables. 
 
  
ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
6.1 Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser automàtics 
ni poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les 
persones que hi estiguin especialment vinculades. 
 
6.2 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de 
concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els 
principis de transparència, imparcialitat i publicitat.  A aquest efecte l’Ajuntament, en 
funció del nombre de vacants, aprovarà amb la suficient antelació per a cada 
convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les bases corresponents, que han d’incloure 
els requisits i criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, 
indicant que ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, aquesta haurà 
d’entendre’s desestimada. 
 
En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació 



 

 

d’autoritzacions al requisit de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció 
prèvia en un registre sectorial específic. 
 
6.3 Per participar a la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions l’interessat o 
interessada ha de presentar una declaració responsable en què manifesti: 
 
a) Dades personals: nom i cognoms, número de DNI, domicili i telèfon, a efectes de 
notificació. 
b) Productes que pretenen vendre i declaració jurada conforme coneixen i compleixen 
tota la normativa que regula la venda d’aquests productes. 
c)  Els metres lineals d’ocupació que sol·liciten, sempre que no excedeixin de 7 metres 
el mercat setmanal dels dimecres i 12 m com a màxim el mercat de fruites i verdures 
del Dissabte. 
d) El compliment de les condicions que estableix l’article 5 i el compromís de mantenir 
aquest compliment durant el període de vigència de l’autorització. 
e) El compliment de qualsevol altra condició que sigui exigible segons les bases de la 
convocatòria. 
f) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions 
exigides. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten 
tenen caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Així mateix, la sol·licitud ha d’incloure l’autorització expressa a l’ajuntament per tal que 
anualment pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com altres consultes en els registres 
i arxius d’altres administracions i entitats públiques. 
 
ARTICLE 7. CONTINGUT DE LES AUTORITZACIONS DEL LLOC DE VENDA NO 
SEDENTARI.  
 
7.1 Les autoritzacions atorgades han d’indicar: 
 
a) Les dades del titular i, si escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la 
parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de 
maternitat, o situacions similars. 
 
b) El mercat, els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat. 
 
c) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada. 
 
d) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat. 
 
e) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell de 
detall i concreció que es consideri adient. 
 
f) La durada de l’autorització. 
 
7.2 Les autoritzacions han de tenir una durada mínima de quinze anys per tal de 
permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals 
invertits i són prorrogables expressament per períodes idèntics. L’Ajuntament 
comprovarà anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions 
establertes en l’article 5. 



 

 

 
7.3 Quan es produeixen vacants en llocs de venda d’un determinat mercat, l’ajuntament 
assignarà pel termini que resti de vigència de l’autorització, als participants en el darrer 
concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els 
requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça vacant, per ordre de prelació 
segons la puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de vacants entre 
concursos es pot utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data de 
resolució de l’últim concurs. 
 
7.4 L’Ajuntament, si ho considerà oportú podrà destinar les places vacants que es 
puguin produir a l’ampliació de llocs de venda ja existents, sempre que l’estructura del 
mercat ho permeti, d’acord amb les condicions següents: 
 
a) Únicament poden optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats a la 
mateixa fila del que es trobi vacant. 
 
b) Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més 
petita respecte als de superfície més gran. 
 
c) Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda 
per a llocs d’igual superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera. 
 
d) Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en cas que 
continuïn havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de sol·licituds per a 
canvis de lloc entre les parades existents al mercat. 
 
ARTICLE 8. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA i AMPLIACIONS 
 
1. L’Ajuntament pot definir l’emplaçament, permanent o puntual, del mercat, d’acord 
amb el procediment establert a l’article 3 del Decret 162/2015, de 14 de juliol. No es 
consideren canvis essencials, la reordenació de les parades dins de l’emplaçament del 
mercat, atenent criteris d’oportunitat, optimització de l’espai en funció del nombre total 
de parades, l’assistència de paradistes durant tot l’any, etc.  
 
2. Els titulars de l’autorització poden presentar una sol·licitud de canvi en els articles de 
venda, canvi d’ubicació o ampliació. 
 
La sol·licitud s’atendrà donant preferència als titulars que no hagin demanat cap canvi 
en els darrers dos anys de conformitat els criteris següents: 
 
- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents del 
mercat . 
 
- Per proximitat d’espais buits. 
 
- Per grandària de la parada (de menor a major). 
 
ARTICLE 9. AUTORITZACIONS ATORGADES.  
 
1. Les autoritzacions es consideraran atorgades amb el lliurament de la targeta 
identificativa de la parada del mercat, on constaran les següents dades: 
 
a) Nom i cognoms de la persona titular. 
b) Mercat. 
c) Número de parada. 



 

 

d) Metres lineals atorgats. 
e) Article/s autoritzats a vendre. 
f) Període de vigència. 
 
2. La targeta de mercat és el document administratiu que identifica el/la comerciant com 
a titular d’un lloc de venda no sedentària, a més de donar-li el dret a l’ús de la parada 
que en aquesta s’indiqui i a vendre-hi els productes que hi constin. La seva pèrdua es 
considerarà un fet sancionable com a falta lleu. Davant la pèrdua de la targeta del 
mercat els/les comerciants hauran de comunicar el fet a l’Ajuntament mitjançant 
presentació d’instància en el registre municipal on, a la vegada que comuniquin el fet, 
sol·licitin la confecció d’una de nova i adjuntin una fotografia en format carnet. 
 
ARTICLE 10. TAXES MUNICIPALS  
 
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals que 
s’estableixen en l’ordenança fiscal vigent. 
 
El pagament de les taxes municipals a càrrec dels venedors ambulants autoritzats es 
realitzarà per períodes anuals. 
 
Els rebuts que no s’hagin fet efectius dins del període de pagament voluntari seran 
cobrats per la via del constrenyiment, amb el corresponent recàrrec, i despeses de 
procediment quan s’escaiguin. Els interessats perdran els drets de renovació sobre la 
corresponent parada, quan no hagin complert amb l’obligació de pagament de les taxes 
corresponents a l’exercici anterior al de renovació, abans del 28 de febrer. 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 11. CANVI DE TIUTLAR I TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ  
 
1. El titular de l’autorització ha d’exercir personalment l’activitat, no obstant això, les 
autoritzacions municipals són transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament, 
pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, només en els supòsits següents: 
 
a/ Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària, en tots els 
mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció.  El cedent no 
pot tornar a optar a cap nova autorització en el mateix mercat durant un període de 5 
anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda no sedentària; 
 
b/ Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del venedor, com en cas 
d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, 
incapacitat permanent absoluta, gran invalides o situacions anàlogues degudament 
acreditades; 
 
c/ Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa 
d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. el successor/a ha de 
comunicar a l’ajuntament, en el termini màxim de dos mesos, la mort del titular. A 
aquesta comunicació s’haurà d’adjuntar una còpia autoritzada del pertinent títol 
successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren 
diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un escrit on 
consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l’autorització. 
 
2. L’autorització només és transmissible si es mantenen les condicions de l’autorització 
que es transmet, amb la mateixa classe d’articles i pel termini que resti de l’autorització 
o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens perjudici 



 

 

de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.  
 
El cessionari haurà de presentar una declaració responsable conforme compleix amb 
totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda establertes en aquesta 
Ordenança. L’Ajuntament pot oposar-se a la transmissió en el cas que comprovi que 
qui es proposa com a nou titular no compleix amb aquests requisits. 
 
En cap cas s’autoritzarà la transmissió sense que el transmissor estigui al corrent de 
pagament de taxes i altres obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
 

ARTICLE 12. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 

 
L’autorització municipal s’extingeix, i no dóna dret a indemnització ni a compensacions 
de cap mena, en els supòsits següents: 
 
- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
 
- Per no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant més de 4 dies seguits 
de mercat o 6 de manera alternada en el període d’un any. En els supòsits de la falta 
d’ocupació del lloc de venda, no es comptabilitzaran els dies que per inclemències 
meteorològiques vent, pluja, neu, etc, l’ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels 
llocs venda. 
 
- Per no pagar la taxa corresponent. 
 
- Per pèrdua d’alguna de les condicions exigides per gaudir de l’autorització. 
 
- Per incompliment greu de les obligacions sanitàries o de neteja. 
 
- Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals 
s’atorga l’autorització. 
 
- Per l’acumulació de 3 faltes greus o l’existència d’una falta molt greu. 
 
- De manera automàtica es revocarà l’autorització a tots els titulars de parades a qui es 
detecti la venda de productes falsificats. 
 
- Per la venda de productes dels quals no sigui possible demostrar que s’han 
aconseguit de manera lícita. 
 
- Pel compliment del termini. 
 
La revocació de la llicència implica no concedir cap llicència nova durant un període de 
2 anys. 
 
CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE LA VENDA 
 
ARTICLE 13. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament 
l’autorització municipal corresponent. 
 
Al titular de la parada se li lliura una identificació o carnet de venda on consta el nom 



 

 

del mercat, el número de l’autorització, la ubicació i els metres de la parada, el nom del 
titular (i una fotografia en el cas de persona física), els productes concrets per a la qual 
és vàlida l’autorització i el dia de venda. Aquest distintiu ha de ser exhibit de manera 
visible i permanent a la parada de venda. 
 
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells 
amplificadors o similars. S’exceptua d’aquesta prohibició els venedors de discos 
compactes, sempre que el volum, a criteri del personal responsable, no sigui excessiu. 
 

ARTICLE 14. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 

 
El muntatge s’ha de dur a terme com a màxim 90 minuts abans de l’inici de la venda i el 
desmuntatge ha de finalitzar obligatòriament dins dels 60 minuts següents a l’hora 
d’acabament del mercat de què es tracti, segons els horaris establerts en aquest 
Reglament o resulti de la seva modificació acordada. 
 
Només dins d’aquestes franges horàries els vehicles dels comerciants poden tenir 
accés al mercat per carregar i descarregar, operacions que cal fer amb la màxima 
celeritat possible. Llevat d’aquestes operacions, els vehicles estaran estacionats en els 
llocs determinats per l’Ajuntament. 
 
En cas d’inclemència climàtica, i amb l’autorització prèvia del responsable del mercat, 
es permet una certa flexibilitat en l’aplicació d’aquesta norma. 
 
ARTICLE 15. VEHICLES AUTORITZATS 
 
Respecte el mercat setmanal dels dimecres, els vehicles dels comerciants, sempre que 
no excedeixin els metres que se’ls ha autoritzat en la parada, poden romandre  i ocupar 
el corresponent lloc del darrera. En tot cas, deixant a la vorera una  amplada mínima  
de 70 cm per facilitar el pas de vianants i vehicles adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
Els serveis de la Guàrdia Municipal, vetllaran per al compliment d’allò que es disposa 
en aquest article, poden sancionar als infractors en aplicació del Reglament General de 
Circulació i de tota normativa municipal vigent, sense perjudici de poder imposar-se 
també sancions per infracció d’aquest mateix reglament i les que corresponguin en la 
resta de matèries de la seva competència. 
 
Els vehicles del mercat setmanal de fruites i verdures dels dissabtes no estaran 
autoritzats per disposar del vehicle dintre de l’emplaçament. 
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS 
 
ARTICLE 16. TITULARS DE LES PARADES  
 
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que expedeix 
l’Ajuntament.  
 
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat 
comercial. També la poden exercir en nom seu el cònjuge, o la parella de fet acreditada 
per qualsevol mitjà, els parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els 
assalariats.  
 



 

 

Tots han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. 
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, si aquesta està integrada per 
més d’una persona física, és necessari justificar documentalment la relació jurídica 
existent entre el titular i la persona física que exerceix l’activitat. 
 
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars de les 
autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les 
condicions de l’autorització atorgada. 
 
En el cas de les cooperatives, només s’atorga una autorització, a nom del 
cooperativista que ha d’exercir la venda.  
 
ARTICLE 17. DRETS I OBLIGACIONS  
 
Drets 
 
Els titulars de les parades tenen els drets següents: 
 
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
 
2. Rebre per part de l’Ajuntament, si s’ha sol·licitat prèviament, la informació 
actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda. 
 
3. Vendre directament a través del vehicle adaptat, que substitueix la parada, sempre 
amb l’autorització corresponent. 
 
4. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada, però sense 
quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 
 
5. Sol·licitar un canvi d’ubicació o una ampliació del lloc, que s’atorgarà, si escau 
seguint els criteris de l’article 8. 
 
6. Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 11. 
 
7. Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
 
8. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que 
tendeixin a incrementar-ne la qualitat i la competitivitat. 
 
Obligacions 
 
Els titulars de les parades tenen les obligacions següents: 
 
a/ Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. 
 
b/ Desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi 
acordat l’ens local, sense interrupcions injustificades. 
 
c/ Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquesta Ordenança i la 
normativa general i sectorial específica amb relació a les instal·lacions, equips i 
productes a la venda. 
 
d/ Respectar la distància entre parades que pugui determinar l’Ajuntament, i no sortir 



 

 

les barres o d’altres instal·lacions amb els productes per fora de la línia de delimitació.  
 
e/ Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control. 
 
f/ Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar 
precedit de la sigla PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i 
clarament llegible. 
  
g/ Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos 
inclosos. Els descomptes s’han de mostrar amb claredat i de manera diferenciada. 
 
h/ Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’han d’efectuar sempre a la 
vista del públic. 
 
i/ Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes 
i el preu dels productes i l’import de la compra. 
  
j/ Cal posar a l’abast de la persona designada per l’ajuntament de control dels mercats 
de venda no sedentària els instruments corresponents de pesada i mesura, segons el 
sistema mètric decimal, ja que l’encarregat municipal de control ha de poder comprovar 
aquests instruments. 
 
k/ Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.  
 
l/ Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de 
netejar completament l’espai que ha ocupat la parada un cop ha finalitzat l’activitat, i 
dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’han instal·lat a aquest efecte. Cal 
separar selectivament les diferents fraccions: de paper i cartró, de plàstics i orgànica. 
 
m/ Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres 
comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general. 
 
n/ Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat. 
 
o/ Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir 
personalment l’activitat econòmica. També la poden exercir en nom seu el cònjuge, o 
parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar donats d’alta a la Seguretat 
Social en el règim que correspongui. 
 
p/ Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de 
domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què 
s’autoritzi una forma de pagament diferent ( en els supòsits dels mercats de duració 
inferior a l’any natural). 
 
q/ Estar al corrent del pagament d’impostos, tenir la llicència fiscal, estar donats d’alta a 
la Seguretat Social i estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i del 
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
r/ Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o el distintiu atorgat per l’Ajuntament.  
 
s/ Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I 
col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que assenyala 
que es disposa de fulls de reclamació.  



 

 

 
t/ Exhibir la mercaderia de taulell endins. 
 
u/ Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment, i 
hauran de situar-se a una alçada no inferior a 50 cm. 
 
 
v/ Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 
encarregat del control del mercat, la Policia Municipal i la resta de personal auxiliar o 
subaltern. 
 
w/ Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses les 
vacances. 
 
x/ Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que 
puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment, 
estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els 
elements de la instal·lació. 
 
y/ Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
 
z/ Reparar els desperfectes que causin a la via pública, les voreres, l’enllumenat, els 
arbres, la jardineria i el mobiliari urbà en general. 
 
aa/ Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
 
ARTICLE 18. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA. 
 
Aquest article s’aplicarà només al mercat setmanal dels dimecres. 
 
Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre que ho comuniquin a l’òrgan competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances, ha de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona 
que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’1 mes el període de 
vacances de què es preveu gaudir. El fet de no comunicar-ho implica que aquest 
període d’absència es consideri absència injustificada. 
 
Ateses les peculiaritats del municipi de l’Ampolla, en què la població es veu 
notablement reduïda durant l’hivern, a més del període de vacances, s’admetrà la no 
assistència al mercat durant els mesos d’hivern per disminució notable d’afluència de 
possibles compradors. En aquest cas no es podrà optar pel mes de vacances fora 
d’aquest període, i s’haurà de comunicar a l’ajuntament per al seu coneixement i per 
poder aplicar el règim sancionador pel que fa a les absències no justificades. 
 
ARTICLE 19. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren absències justificades, sempre que es presenti el justificant 
corresponent, les següents: 
 
1. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i 
personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu. 



 

 

 
2. L’avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia, que dificulta el 
desenvolupament normal de l’activitat comercial. 
 
3. Qualsevol altra de força major que es pugui considerar com no imputable al titular de 
la parada i que l’impedeixi assistir al mercat. 
 
4. L’opció del paradista de no assistir durant la temporada hivernal degudament 
comunicada en temps i forma escrita a l’ajuntament. 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
 
ARTICLE 20. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL 
MERCAT 
 
Correspon a l’Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i 
supervisió i control de la neteja del mercat. Quan sigui procedent, pot adoptar les 
mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la 
mercaderia. Aquestes mesures són independents de les sancions que correspongui 
imposar. 
 
En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a 
la venda, les autoritats encarregades del control han d’adoptar les mesures necessàries 
amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.  
 
L’Ajuntament designa el personal a qui li correspon el control del mercat. També li 
correspon situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, resoldre les 
incidències que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la seva 
activitat, i en tot allò que es refereix a l’ordre, la disciplina i la neteja. És l’encarregat de 
disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del mercat, i donar compte 
dels fets i incidències a l’òrgan competent.  
 
La vigilància de la zona del mercat correspon a la Guàrdia Municipal, que també pot 
actuar en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del mercat. 
 
Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 
deficients.  
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre 
els àmbits de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial dels 
marxants en el mercat.  
 
Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels 
béns exposats durant les hores d’obertura al públic. L’Ajuntament no es fa responsable 
dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes. 
 
En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males 
condicions dels aliments, etc. 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
ARTICLE 21. MARC LEGAL 
 
D’acord amb l’article 237 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 



 

 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 21-1N de la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local que ha modificat 
article de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, 
correspon a l’Alcaldia la imposició de les sancions o per delegació, quan s’escaigui, al 
Regidor Delegat respectiu, prèvia instrucció de l’oportú expedient i amb audiència de 
l’interessat abans de l’efectivitat de la resolució. 
 
El procediment establert en les sancions que s’imposin, estaran subjectes a la regulació 
del Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament per a 
l’exercici de la potestat sancionadora i el Decret núm. 278/93 de 9 de novembre, sobre 
el Procediment Sancionador d’Aplicació als àmbits de Competència de la Generalitat. 
 
Les infraccions podran ser de caràcter lleu, greu i molt greu. 
Es considera responsable, als efectes sancionadors previstos en aquest Reglament, el 
titular de l’autorització, fins i tot en el cas que la infracció sigui comesa per qualsevol 
altra persona que es trobi exercint la venda de manera ocasional. 
 
L’Ajuntament exercirà la potestat sancionadora d’acord amb el que disposa la legislació 
sectorial aplicable sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 
usuaris, a més podrà sancionar aquelles infraccions comeses al mercat d’acord el que 
es detallen en el Reglament. 
 

ARTICLE 22. TIPUS D’INFRACCIONS 

 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i 
molt greus.  
 
Les infraccions prescriuen: 
 

a. Lleus, als sis mesos. 
b. Greus, a l’any. 
c. Molt greus, als catorze mesos. 

 
A l’efecte del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la 
data que es comet la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es té en compte la 
data de finalització de l’activitat il·lícita. 
 
Infraccions lleus 
 
Tenen consideració d’infraccions lleus: 

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el 
contrari a les bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del 
mercat. 

2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada. 
3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes 

excedents de l’activitat. 
4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades 

o dificultar l’accés habitual dels vehicles.  
5. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de 

mercaderies fora del lloc assignat. 
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
8. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de 



 

 

l’autoritat que la requereixin. 
9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
10. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquesta Ordenança 

que no tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
11. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat durant 4 setmanes 

consecutives. 
12. No tenir la documentació necessària com a titular de la parada. 
13. El canvi d’emplaçament sense autorització.  
14. L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes alimentaris 

que siguin tipificades com a infraccions lleus per la Llei 18/2009 de Salut 
Pública. 

15. L’incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin tipificats com 
a infraccions lleus pel Codi de Consum de Catalunya 

16. Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixin en aquestes 
normes o bé en d’altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin 
supletòriament en la regulació d’aquest reglament, sempre que no siguin 
qualificades com a greus o molt greus. 

 
Infraccions greus 
 
Tenen consideració d’infraccions greus: 
 

1. La reincidència d’infraccions lleus en el període d’un any. Es considera que hi 
ha reincidència quan es comet, en el termini d’un any, tres infraccions lleus, 
quan així és declari per resolució ferma.  

2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la 
venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 

3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que 
pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquesta 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

4. Les discussions que produeixen escàndol, provocació de baralles o actes 
violents, dins el recinte del mercat. 

5. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon 
funcionament del mercat, doni el personal del mercat.  

6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
7. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
8. La manca de condicions higiènic - sanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor. 

9. La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.  
10. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
11. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense 

autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions 
d’aquesta. 

12.  No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i els comprovants de 
compra dels productes que es posen a la venda. 

13.  Les infraccions greus integrades en la normativa sectorial vigent en matèria 
comercial, de seguretat i alimentària. 

14. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de 
les parades específicament destinades a la venda d’articles o complements 
musicals, sempre que no s’excedeixin els decibels permesos. 

15. La connivència amb la venda il·legal. 
16. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. 



 

 

17. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat setmanal sense la deguda 
justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 3 mercats consecutius o  5 
d’alternatius en 1 any. S’exclou el període normal de vacances, o absència 
hivernal degudament comunicades a l’ajuntament. 

18. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en el capítol 
4rt del present reglament. 

 
 
Infraccions molt greus 
 
Tenen consideració d’infraccions molt greus: 
 

1. La reincidència de tres infraccions greus en el període d’un any. Es considera 
que hi ha reincidència quan es comet, en el termini d’un any, més d’una 
infracció, quan així és declari per infracció ferma.  

2. El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
3. Les baralles amb empentes o cops dins el recinte del mercat. 
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
5.  Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada. 
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament. 

7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 
comunicació a l’Ajuntament durant 4 mercats consecutius o 6 d’alternatius en el 
període d’un any. S’exclou el període normal de vacances, o absència hivernal 
degudament comunicades a l’ajuntament. 

8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 
9. Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
10. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 
11. Exercir l’activitat sense autorització municipal. 
12. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, del 

règim de la Seguretat Social durant la vigència de la llicència. 
13. Donar de baixa l’assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la 

llicència segons l’import establert en l’article 5 d’aquesta Ordenança.  
14. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en el Capítol 

5è en matèria de normativa alimentària, quan representin un risc per a la salut i 
la seguretat física dels consumidors. 

15. L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes alimentaris 
que siguin tipificades com a infraccions molt greus per la Llei 18/2009 de salut 
pública 

16. L’incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin tipificats com 
a infraccions molt greus pel Codi de Consum de Catalunya 

17. Els traspassos, cessions o qualsevol mena de transferència de titularitat o 
explotació dels llocs de venda no contemplat en el present reglament. 
 

 
ARTICLE 23. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la 
suspensió o revocació absoluta de l’autorització. Com a conseqüència de les 
infraccions a les quals es refereix l’article anterior i d’acord amb allò que estableix 
l’article 141 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent: 
 
1 Infraccions lleus: 



 

 

1.1. Advertiment  
1.2. Multa fins a 350,00 € 

 

 
150 € 
 

El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres 
paradistes i el contrari a les bons costums i a les normes de 
convivència dins el recinte del mercat. (art. 22. 1 a)  

 
150 € 

No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada. (art. 
22. 1 b) 
 

 
150 € 

La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i 
productes excedents de l’activitat. (art. 22. 1 c) 
 

 
200 € 
 

L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de 
les parades o dificultar l’accés habitual dels vehicles. (art. 22. 1 d) 

150 € L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i 
l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat. (art. 22. 1 e) 

150 € No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. (art. 22. 
1 f) 

 No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. (art. 22. 1 
g) 

 
150 € 

No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents 
de l’autoritat que la requereixin. (art. 22. 1 h) 
 

150 € Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
(art. 22. 1 i) 

 
150 € 

L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquesta 
Ordenança que no tinguin el caràcter de greus o molt greus. (art. 22. 
1 j) 

150 € No tenir la documentació necessària com a titular de la parada. (art. 
22. 1 k) 

150 € El canvi d’emplaçament sense autorització.  (art. 22. 1 l) 

 
350 € 

L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes 
alimentaris que siguin tipificades com a infraccions lleus per la Llei 
18/2009 de Salut Pública.  
(art. 22. 1 m) 
 

 
250 € 

L’incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin 
tipificats com a infraccions lleus pel Codi de Consum de Catalunya. 
(art. 22. 1 n) 

 
150 € 

Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixin en 
aquestes normes o bé en d’altres disposicions legals i reglamentàries 
que incideixin supletòriament en la regulació d’aquest reglament, 
sempre que no siguin qualificades com a greus o molt greus. (art. 22. 
1 o) 

 
2 Infraccions greus: 

2.1. Suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos 
2.2. Multa de 350,01 € fins a 600,00 € 

 

350,01 € La reincidència d’infraccions lleus en el període d’un any. Es 
considera que hi ha reincidència quan es comet, en el termini d’un 
any,  tres infraccions lleus, quan així és declari per resolució ferma. 
(art. 22. 2 a) 



 

 

350,01 € La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es 
realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les 
instal·lacions. (art. 22. 2 b) 

 
600 € i 5 
mesos 

La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la 
informació que pugui requerir el personal autoritzat amb vista al 
compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en 
les matèries objecte d’aquesta ordenança, com també el fet de 
subministrar informació inexacta. (art. 22. 2 c) 

 
500 € i 5  
mesos 

Les discussions que produeixen escàndol, provocació de baralles o 
actes violents, dins el recinte del mercat. (art. 22. 2 d) 
 

350,01 € La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon 
funcionament del mercat, doni el personal del mercat. (art. 22. 2 e)) 

500 € i 2 
mesos 

L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. (art. 
22. 2 f) 
 

350,01 € L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas 
entre parades laterals. (art. 22. 2 g) 

 
500 € i 2 
mesos 

La manca de condicions higiènic - sanitàries dels llocs de venda, dels 
manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels 
productes i aliments posats a disposició del consumidor. (art. 22. 2 h) 

500 € i 1 
mes 

La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent. 
(art. 22. 2 i) 

350,01 € Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais 
habilitats. 
 (art. 22. 2 j) 

 
 
350,01 € 
 

La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada 
sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les 
condicions d’aquesta. 
(art. 22. 2 k) 

 
350,01 € 

No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i els 
comprovants de compra dels productes que es posen a la venda. (art. 
22. 2 l) 
 

 
500 € i 2 
mesos 

Les infraccions greus  integrades en la normativa sectorial vigent en 
matèria comercial, de seguretat i alimentària. (art. 22. 2 m) 

 
350,01 € 

La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a 
excepció de les parades específicament destinades a la venda 
d’articles o complements musicals, sempre que no s’excedeixin els 
decibels permesos. (art. 22. 2 n) 

500 € i 1 
mes 

La connivència amb la venda il·legal. (art. 22. 2 o) 

350,01 € 
 

Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. (art. 22. 2 p) 
 

 
350,01 € 
 

L’absència injustificada del lloc reservat al mercat setmanal sense la 
deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 3 mercats 
consecutius o 5 d’alternatius en un  any. S’exclou el període normal 
de vacances, o absència hivernal degudament comunicades a 
l’ajuntament. (art. 22. 2 r) 
 

 
350,01 € 
 

L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en 
el capítol 4rt del present reglament. (art. 22. 2 s) 
 



 

 

 
 
3. Infraccions molt greus:  
 

3.1. Suspensió temporal de la llicència per un termini d’un any, o extinció de 
l’autorització per exercir l’activitat 
3.2. Multa de 600,01 € fins a 1.000,00 € 
 

 
600,01 € i 6 
mesos 

Per reincidència de tres  infraccions greus en el període d’un any. Es 
considera que hi ha reincidència quan es cometen el termini d’un any, 
més d’una infracció, quan així és declari per infracció ferma. (art. 22. 
3 a) 

600,01 € El fet de subministrar informació o documentació falsa. (art. 22. 3 b) 

600,01 € i 6 
mesos 

El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai 
autoritzat.  
(art. 22. 3 c) 

1.000 € i 1 
any 

Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada.  
(art. 22. 3 d) 

1.000 € i 
extinció de 
l’autorització 

La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, 
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció 
d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte 
d’aquest Reglament. (art. 22. 3 e) 

 
Extinció de 
l’autorització 

L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda 
justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 4 mercats consecutius 
o 6 d’alternatius en el període d’un any. S’exclou el període normal de 
vacances, o absència hivernal degudament comunicades a 
l’ajuntament. (art. 22. 3 f) 

1.000 €  i 6 
mesos 

La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les 
autoritzades.  
(art. 22. 3 g) 

1.000 €  i 6 
mesos 

Les infraccions per frau, adulteració o engany. (art. 22. 3 h) 

1.000 € No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest 
s’activés. (art. 22. 3 i) 

1.000 € Exercir l’activitat sense autorització municipal. (art. 22. 3 j) 
 

600,01 € Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui 
contractats, del règim de la Seguretat Social durant la vigència de la 
llicència. (art. 22. 3 k) 

600,01 € Donar de baixa l’assegurança de responsabilitat civil durant la 
vigència de la llicència segons l’import establert en l’article 5 
d’aquesta Ordenança.  
(art. 22. 3 l) 
 

 
Extinció de 
l’autorització 

L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en 
el Capítol 5è en matèria de normativa alimentària, quan representin 
un risc per a la salut i la seguretat física dels consumidors. (art. 22. 3 
m) 
 

Extinció de 
l’autorització 

L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes 
alimentaris que siguin tipificades com a infraccions molt greus per la 
Llei 18/2009 de salut pública. (art. 22. 3 n) 
 

Extinció de L’incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin 



 

 

l’autorització tipificats com a infraccions molt greus pel Codi de Consum de 
Catalunya. (art. 22. 3 o) 

1.000 € i 6 
mesos 

Els traspassos, cessions o qualsevol mena de transferència de 
titularitat o explotació dels llocs de venda no contemplat en el present 
reglament.(art. 22. 3 p) 
 

 
 
4. Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures 
complementàries com ara: 
- La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos 
amb relació a la salut de les persones. 
- El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense 
disposar de la preceptiva autorització. 
 
5. Les sanciones es poden reduir-se  de conformitat amb les prerrogatives contingudes 
en l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
ARTICLE 24. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 

- L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre 
que d’aquest incompliment no se n’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 

- La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 
- El grau d’intencionalitat. 
- El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
- La quantia del benefici il·lícit. 
- El volum de vendes. 
- La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
- La gravetat dels efectes socioeconòmics. 

 
A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats. 
 
ARTICLE 25-  PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS i SANCIONS. 
 
Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys; les greus als dos anys i les lleus als 
sis mesos. Aquests terminis es compten a partir de la comissió del fets, de l’acabament 
del període de comissió si es tracta d’infraccions continuades. 
 
Les sancions prescriuran quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l’apartat 
anterior, llevat de les lleus en les quals el termini és d’1 any, els comencen a comptar 
l’endemà del dia en què s’hagi complert la resolució sancionadora. 
 
ARTICLE 26   – RECURSOS. 
 
Contra les disposicions o instruccions que en matèria de la seva competència dicti el 
personal de l’Administració, podrà reclamar-se davant l’Alcaldia que resolgui el que 
calgui, igual reclamació podrà interposar-se contra qualsevol ordre, instrucció o situació 
de fet que no tingui la categoria o qualificació d’acte administratiu. 
 
Contra els actes administratius, podran exercitar-se els recursos administratius o 
jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents. 



 

 

 
 
ARTICLE 27 – COMPETÈNCIA. 
 
Correspon a l’Alcalde o Alcaldessa la competència per imposar les sancions que 
preveu aquest reglament, prèvia tramitació del corresponent expedient sancionador, 
d’acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat, però amb allò que disposa l’article 21.1k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon a l’Alcaldia la imposició de sancions, 
o per delegació d’aquesta al regidor delegat que correspongui. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament 
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret 
legislatiu esmentat, és a dir fins el 7 de juliol de 2025   i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars. 
 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel 
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,  i abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per  un  període  de  
quinze  anys.  És  a  dir  s’aplicarà aquesta disposició a les autoritzacions atorgades 
entre el 7 de juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011. 
 
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars i 
també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que  resti  de  la  
pròrroga en  els  supòsits previstos en aquesta Ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Primera. En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança, regirà la normativa 
sectorial de venda no sedentària, de règim local aplicable i si s’escau la reguladora de 
control de productes alimentaris. 
 
Segona. Els  preceptes d’aquesta Ordenança que,  per  raons  sistemàtiques 
reprodueixin aspectes   de    la    legislació   vigent   i    altres   normes   de 
desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran 
automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 



 

 

L’aprovació d’aquesta Ordenança deroga automàticament totes les disposicions d’igual 
o inferior rang jeràrquic que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el text 
que s’aprova . 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment 
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 

ANNEX.-  

 
Tot i tractar-se d’activitats realitzades fora d’un establiment comercial permanent i que 
s’exerceixen en instal·lacions desmuntables o transportables, dins d’un perímetre 
autoritzat, pel seu caràcter no periòdic i discrecional, resten exclosos del règim 
d’autorització propi de la venda no sedentària, establert en la present ordenança, els 
mercats d’antiguitats i el d’estiu, els quals es regeixen per les bases específiques que 
s’estableixen tot seguit: 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ DEL MERCAT D’ESTIU I ANTIGUITATS 

 
El mercat d’estiu i antiguitats és una actuació impulsada des de la Regidoria de comerç 
amb el suport de l’Ajuntament de l’Ampolla. 
 
El mercat d’Antiguitats on s’oferiran tot tipus d’antiguitats, objectes vells i de 
col·leccionista, en general, s’ubica a la Plaça González Isla, i se celebra, normalment, 
els mesos de juliol i agost, el dies establerts per la Regidoria de Comerç, de comú 
acord amb els firaires. L’Ajuntament pot acordar la no celebració del mercat durant la 
setmana del Carme, tant si el dia del mercat coincideix amb la festa local o no. 
 
El mercat d’estiu, d’artesania, activitats artístiques, musicals i altres d’especial interès 
s’emplaça al C/ Rall i adjacents, normalment, els dissabtes dels mesos de juliol i agost, 
sens perjudici que es pugui celebrar també algun dissabte del mes de juny i setembre, 
a criteri de la Regidoria de Comerç. L’Ajuntament pot acordar la no celebració del 
mercat durant la setmana Carme, tant si el dissabte coincideix amb la festa local o no. 
 
Per participar-hi s’estableix la següent normativa: 
 
1.- HORARI MERCAT ESTIU i ANTIGUITATS 
 
Les convocatòries que faci l’Ajuntament de L’Ampolla per a la realització de mercats 
d’estiu i d’antiguitats se circumscriuran als següents horaris: 
 
L’horari del mercat d’estiu serà de les 18 a les 22 h. 
L’horari del mercat d’antiguitats, tot el dia. 
 
 
2.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
 
Per poder participar al mercat d’estiu cal presentar, via correu electrònic o fax, la 



 

 

sol·licitud i la documentació a partir de la convocatòria que formula l’Ajuntament cada 
any. 
 
Relació de documentació a adjuntar segons les condicions: 
 
2.1. Condicions General 
 
a) Emplenar el model de sol·licitud normalitzat i signat 
b) Adjuntar fotocòpia del NIF de la persona responsable/titular de l’activitat. SI ÉS 
AUTÒNOM/A, DARRER REBUT D’ALTA EN EL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL 
QUE CORRESPONGUI  AL CORRENT DE PAGAMENT DE L’ANY EN CURS, O 
COMPROMÍS DE DONAR-SE D’ALTA EN CAS D’OBTENIR LLICÈNCIA MUNICIPAL. 
SI ÉS JUBILAT/DA, O COTITZA PER UN ALTRA ACTIVITAT, JUSTIFICANT D’ALTA A 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA. 
C) DECLARACIÓ PER  PART DEL SOL·LICITANT EN LA QUAL ASSUMEIX LA 
RESPONSABILITAT CIVIL DESPRESA DE L ‘ACTIVITAT. 
D) EN EL CAS DELS ARTESANS, S’AFEGIRÀ UNA FOTOCÒPIA DEL CARNET 
D’ARTESÀ/MESTRE ARTESÀ ATORGAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA O 
GOVERN DEL ES DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES. 
E) ADJUNTAR COMPROVANT DE PAGAMENT BANCARI 
 
2.2. CONDICIONS PER PRODUCTE ALIMENTARI 
 
A) FOTOCÒPIA DE L’ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ DE MANIPULADORS EN 
HIGIENE ALIMENTÀRIA. 
B) FOTOCÒPIA DE L’ACREDITACIÓ DEL REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIES I 
PRODUCTES ALIMENTARIS DE CATALUNYA (RSIPAC) 
C) FOTOCÒPIA DEL REBUT DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
L’EXPOSITOR HAURÀ DE DISPOSAR D’UNA PÒLISSA PRÒPIA PER LA SEVA 
ACTIVITAT. 
D) FOTOCÒPIA DE L’ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS. 
 
3.- OBLIGACIONS DELS PARADISTES: 
 
Indicar el producte que vendran i els metres lineals de la parada. L’Ajuntament de 
l’Ampolla es reserva el dret d’admissió de persones o objectes i en especial aquelles 
que no formin part del motiu o ambientació de la fira. 
 
Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al 
desenvolupament de la seva activitat o als productes que ven. Cada expositor es fa 
responsable del compliment de la normativa higiènico-sanitària o per degustació de 
productes d’alimentació 
 
Vendre els productes descrits a la sol·licitud. L’organització podrà fer retirar de la 
parada qualsevol producte que no estigui reflectit en la sol·licitud presentada amb 
anterioritat. 
 
Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels 
materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui o exposi. 
 
Un cop finalitzada la fira, s’asseguraran de no deixar cap residu ni article. 
 
No estacionar els vehicles dintre del recinte de la fira. 
 
Queda prohibit el canvi d’ubicació sense prèvia comunicació a l’organització i sempre i 



 

 

quan aquest no l’autoritzi. 
 
4.- PRODUCTES QUE S’HI PODEN VENDRE: 
 
Les activitats susceptibles d'autorització en els mercat d’estiu són les que s'indiquen a 
continuació: 
 
ACTIVITATS I PRODUCTES ARTESANS:  
 
Venda d'objectes realitzats artesanalment per aquells qui acreditin estar en possessió 
del document de qualificació artesana (DQA), mestre artesà amb carta d'artesà (CMA) 
o artesà amb carta d'artesà (CAN) o, en defecte d'això, documentació acreditativa 
d'haver sol·licitat a la CAIB la qualificació artesana amb un document d'aval subscrit per 
tres mestres artesans.  
 
També es podrà autoritzar la venda de productes que sense disposa de la qualificació 
artesana homologada anteriorment indicada siguin productes fets a mà o de producció 
casolana. 
 
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES: 
 
Retratistes i caricaturistes. És requisit imprescindible la realització del retrat o caricatura 
en el punt de venda. 
 
Pintors amb obra original. És requisit imprescindible la realització, en el propi punt de 
venda, de demostracions pràctiques. És prohibida la venda d'obres que, en tot o en 
part, s'hagin reproduït mecànicament. 
 
Mims, pallassos i artistes plàstics. 
 
Realització de pintures corporals. En tot cas, s'ha d'acreditar la composició natural dels 
tints i productes. És prohibida la utilització d'elements punxants, així com de plantilles 
prèviament dissenyades per al tatuatge. 
 
ALTRES ACTIVITATS D'ESPECIAL INTERÈS: 
 
Activitats que, per la seva tipologia, novetat o especificitat, a criteri dels serveis tècnics 
municipals puguin contribuir a la dinamització i promoció de la zona, mentre no entrin 
en competència directa amb l'oferta que ofereix el comerç local implantat amb 
establiments ordinaris i mercat dels dimecres. 
 
Al mercat d’estiu hi haurà un nombre de 10 places reservades per al comerç local en 
general. En cas que no s’ocupin es podran adjudicar per a qualsevol persona que 
ofereixi alguns dels productes propis del mercat d’estiu abans indicats, i que hi estigui 
interessada. 
 
5.- SERVEIS: 
 
Els paradistes poden disposar d’un punt de llum.  
 
6.- FORMA DE PAGAMENT DE LA TAXA: 
 
La taxa aplicable és la de l’ordenança fiscal d’ocupació de la via pública. 
 
El pagament de la taxa es farà mitjançant transferència bancària als número de compte 



 

 

que s’indiquen més avall i s’adjuntarà el resguard del pagament juntament amb la 
sol·licitud i la documentació establerta en el punt 2 d’aquest annex: 
 
Caixabank  ES68 2100 1411 4102 0000 6463 
 
7.- SANCIONS: 
 
Amb caràcter supletori, les establertes en l’ordenança de venda no sedentària.  
 
8.- RÈGIM SUPLETORI: 
 
Per a totes aquelles qüestions no regulades específicament en aquestes bases s’hi 
aplica, amb caràcter supletori, el règim jurídic establert en l’ordenança de venda no 
sedentària”. 
 
 

  

Expedient 331/2022. Sancionador per Infracció Urbanística a la parcel·la 20 del 
polígon 88 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació. 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL DEGUDA LA NECESSITAT D’ INCOAR 
UN PROCEDIMENT PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EXPEDIENT 
331/2022 
 
Vistes les actuacions prèvies realitzades, de conformitat amb el que es disposa en 
l'article 55.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques -*LPACAP-, i l'article 7 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de 
la Generalitat, a fi de determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles 
de motivar la incoació del procediment sancionador, la identificació de la persona o 
persones que poguessin resultar responsables i les circumstàncies rellevants 
concurrents, de les quals es dedueixen les apreciacions següents: 
 
FETS I ANTECEDENTS 
 
Els fets varen ser posats en coneixement de l’Ajuntament de l’Ampolla a través de 
denúncia del servei de vigilància municipal en data 01/03/2021 on es manifestava 
que s’estaven executant unes obres al polígon 88 parcel·la 20 del terme municipal de 
l’Ampolla. 
 
L’obra disposava de llicència municipal (Exp 1969/2020) amb el fi de reparar parets i 
canviar coberta d’una edificació agropecuària existent, i d’acord amb el contingut de 
la denúncia, les obres no s‘ajustaven amb les obres fins aquell moment realitzades; 
per aquest motiu, i trobant-se el treballs en fase d’execució, s’inicia expedient 
131/2021 de restauració de la realitat física alterada que es resol amb una suspensió 
provisional i immediata de les obres (resolució d’Alcaldia 38/2021 de 9 de març) i 
transcorregut el tràmit d’audiència en el qual no es presenten al·legacions, ratificant-
se la suspensió en data 28/04/2022 mitjançant Resolució d’Alcaldia 76/2021. En 
aquest cas, en data 04/06/2021 el Sr. Albert Pons Melich, que consta com a 
promotor en la llicència, presenta un recurs potestatiu de reposició que es desestima. 



 

 

En data 07/02/2022 es realitza una inspecció per part de l’arquitecte tècnics a la 
parcel·la 20 polígon 88 del terme municipal de l’Ampolla, on es pot comprovar que 
s’ha realitzat, en l’edificació, una ampliació amb les següents característiques: 
 
•S’ha canviat la totalitat de la coberta existent de plaques de fibrociment i xapa 
metàl·lica per una coberta tipus Sandwich. 
•S’ha enderrocat part del tancament posterior i divisòries interiors. S’han realitzat 
noves parets de tancament i noves divisòries interiors. 
•S’han tapat obertures frontals fins al sostre. 
•S’han pavimentat les estances resultants 
•S’han revestit els paraments verticals tan interior com exteriorment. 
•S’han canviat tancaments practicables (portes i finestres). 
 
En l’acta el tècnic fa constar que els canvis s’han executat sobre una superfície de 
16 m2 i en total es pot considerar un volum construït de 40 m3. En el temps de la 
inspecció les obres es troben finalitzades. 
 
D’acord amb la nota simple sol·licitada al registre de la Propietat num. 2 de Tortosa, 
en data d’emissió 03/03/2021 de la finca registral 548 de l’Ampolla consta que 
actualment el ple domini de la finca és del 50 % del Sr. Albert Pons Melich ( NIF: 
*****147M), i de la Sra Olga Cid Cortes (NIF: *****737L) en un altre 50%. Tots dos 
tenen el títol de compravenda en règim de separació de béns. 
 
Atès l’informe de Secretaria emès en data 16 de març de 2022, sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
Atès l’informe tècnic emès en data 17 de març de 2022 al respecte, a efectes de 
decidir sobre la necessitat d’iniciar el procediment sancionador. 
 
Davant l’emissió d’aquests informes sobre les obres urbanístiques detectades sense 
llicència en la parcel·la 20 del polígon 88 referència cadastral 
3186A088000200001UY (edificació) es pot concloure que són actes que vulneren les 
determinacions del planejament vigent, en concret, l’art 288 del text refòs del POUM 
de l’Ampolla, que classifica com a sòl no urbanitzable aquells terrenys que, pels seus 
valors agrícoles o ambientals, es consideren incompatibles amb llur transformació 
urbanística, així com també aquells terrenys que es consideren inadequats pel 
desenvolupament urbà. 
 
FONAMENTS DE DRET I NORMATIVA APLICABLE 
 
PRIMER: L’art. 291 del POUM i 2.6 PTPTE defineix la qualificació de sòl no 
urbanitzable de protecció especial , com aquell sòl que, pels valors naturals o de 
connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla Territorial de les 
Terres de l’Ebre va considerar que és més adequat integrar-los en una xarxa 
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el 
conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. Regulat 
en els art. 2.7 del Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre (GOV/130/2010, de 27 
de juliol 
 
SEGON: L’art. 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme (D’ara endavant TRLUC) estableix que tots els actes 
de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, construcció o 
enderrocament estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, entre ells els expressats a l’esmentat informe tècnic. 
 



 

 

TERCER: L’art. 199 TRLUC disposa que totes les actuacions o les omissions que 
presumptament comportin vulneració de les determinacions contingudes en 
l’esmentat text refós, en el planejament urbanístic, subjectes a sanció, han de donar 
lloc a les actuacions administratives necessàries per a aclarir els fets i, 
subsegüentment, o bé directament, a la incoació d’un expedient de protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
QUART: L’art. 200 TRLUC fixa que s’ha de considerar que el municipi exerceix la 
potestat de protecció de legalitat urbanística respecte de les vulneracions comeses 
en el seu territori i conseqüentment, aquest municipi té l’obligació d’iniciar expedient 
de protecció de legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació o d’ús del sòl i 
del subsòl que s’efectuïn sense títol administratiu que habiliti a dur-la a terme o 
sense la comunicació prèvia requerida (o dels que no s’ajustin al seu contingut ) 
segons allò que preveu l’art. 205 TRLUC. 
 
CINQUÈ: L’art. 212-2 TRLUC estableix que son actuacions que vulneren 
l'ordenament jurídic: 
 
La manca dels títols administratius concrets que, d'acord amb aquesta Llei, habiliten 
per dur a terme els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o ús del sòl, o 
l'acompliment d'aquestes actuacions vulnerant el contingut dels dits títols constitueix 
una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o lleu, segons que correspongui, 
en funció dels supòsits continguts en els articles 213, 214 i 215. 
 
SISÈ: L’art. 213 a), aplicable a aquest cas, determina quines són les infraccions molt 
greus, 
 
a) Els actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sòl i el subsòl i 
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en 
terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, o en terrenys situats en qualsevol 
classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics 
generals o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures, sistema viari o 
d’equipaments comunitaris esportius públics. 
 
SETÈ: L’art. 221 TRLUC que determina quines son les persones responsables als 
efectes del règim sancionador: 
 

• Són persones responsables, als efectes del règim sancionador regulat per 
aquesta Llei, totes les persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció 
urbanística amb les conductes, les obres i les actuacions respectives o bé 
mitjançant l'incompliment de llurs obligacions o de les ordres de les quals 
siguin destinatàries.  

• A l'efecte de la responsabilitat per infracció urbanística, es consideren 
persones promotores els agents, les persones encarregades de la gestió o 
l'impuls de l'actuació, si no són les persones propietàries.  

• En les obres que s'executin sense llicència o amb inobservança de les 
clàusules d'aquesta, han d'ésser sancionats, amb les multes que determina 
aquesta Llei, les persones propietàries, promotores, constructores, o 
empresàries de les obres i les persones tècniques directores de l'execució 
d'aquestes.  

• Els agents responsables es determinen d'acord amb les definicions emprades 
per la legislació sobre ordenació de l'edificació.  

• Les multes que s'imposin a subjectes diferents com a conseqüència d'una 



 

 

mateixa infracció tenen entre elles caràcter independent, llevat del supòsit en 
què l'obligació prevista legalment correspongui a diverses persones 
conjuntament, les quals han de respondre solidàriament de les infraccions 
que cometin i de les sancions que se'ls imposin.  

 
VUITÈ: L’art. 136 pertanyent al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística ( d’ara endavant RPLU ) que 
regula les circumstàncies que modulen la responsabilitat dels infractors. 
 
NOVÈ: El procediment a seguir serà l’establert als art. 144 a 149 RPLU. 
 
DESÈ: El municipi exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanística 
respecte a les vulneracions comeses en el seu territori. 
 
ONZÈ: D’acord amb l’article 109 RPLU, l’òrgan competent per a incoar el 
procediment sancionador de les infraccions molt greus serà el Ple de la corporació. 
que serà també l’òrgan competent per a resoldre’l. 
 
En definitiva, les obres realitzades no s’ajusten a la llicència concedida i són 
il·legalitzables ja que no es poden adequar a les exigències determinades per la 
classificació del sòl, no urbanitzable, i en concret, a la qualificació de sòl de protecció 
especial del POUM, que, a la vegada, disposa, en l’article 312, que no s’admeten en 
sòl no urbanitzable, sigui de la qualificació que sigui, cap nova construcció que no 
estigui expressament emparada pel mateix Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal i 
que ha d’estar d’acord amb l’article 47 del Text refós de la llei d’urbanisme Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, i implementat pels articles 47 a 60 del RD 305/2006, 
de 18 de juliol, que aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -*LPACAP-, i 
en ús de les competències conferides al Ple Municipal 
 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE MUNICIPAL 
 
PRIMER. Incoar expedient sancionador per infracció urbanística al Sr. Albert Pons 
Melich **( NIF: *****147M ) i Sra Olga Cid Cortes (NIF: *****737L), com a presumptes 
responsables de la mateixa , de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’Agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i amb el Reglament 
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, i d’acord amb els informes tècnics, en relació a les obres basades en 
l’ampliació d’una part d’un edificació existent; 
 
Aquests fets es poden tipìficar com a molt greus, de conformitat amb l’article 213 a), 
TRLUC, i els hi pot correspondre, de conformitat amb l’article 219 c) TRLUC una 
sanció d’una quantia fins a 1.500.000 €. 
 
SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment a la Sra. Monserrat Martín 
Domínguez, funcionària de l’Ajuntament de l’Ampolla. Nomenar Secretària de 
l’expedient la Sra. Maria Luisa Muley Sales, que és a la vegada, Secretària –
interventora de l’Ajuntament de l’Ampolla; així mateix, pel que fa a l’abstenció i la 
recusació cal tenir en compte allò que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Comunicar a l’instructora l’inici de l’expedient amb trasllat de les actuacions que 
existeixin al respecte, a efectes de que n’ordeni d’ofici, si escau, la pràctica de les 



 

 

proves i actuacions que determinin els fets i responsabilitats susceptibles de sanció, i 
ateses les actuacions practicades, formuli el plec de càrrecs corresponent. 
 
TERCER: Procedir, si escau, a la sol·licitud d’anotació preventiva de la finca registral 
1401 de l’Ampolla, per la incoació d’aquest procediment de protecció de la legalitat, 
en el Registre de la Propietat num. 2 de Tortosa, segons preveuen els articles 204 
del Text refòs de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, i l’article 56 del RD 1093/1997, que aprova el Reglament sobre inscripció al 
Registre de la propietat dels actes de naturalesa urbanística i els articles 51.c i 52 del 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 3 d’octubre, text refós de la llei del sòl i 
rehabilitació urbana. 
 
QUART: De conformitat amb l’art 222 TRLUC I 109 RPLU, l’òrgan competent per a 
resoldre serà el mateix Ple en el casos de tipologia d’infraccions molt greus. 
 
CINQUÈ: També indicar que el presumpte infractor pot reconèixer la seva 
responsabilitat i/o fer el pagament voluntari als efectes del que manifesta l’article 85 
de la llei 39/2015, d’ 1 d’octubre que suposa una reducció d’almenys d’un 20% de 
l’import de la sanció. Ambdós supòsits són acumulables. Aquest reconeixement no 
implica que l’administració renunciï a requerir la restauració de la situació alterada o 
la reclamació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la 
infracció. Aquesta reducció està condicionada a la renúncia de qualsevol acció o 
recurs en via administrativa, essent, en tot cas possible, el plantejament, com 
s’assenyala, d’un recurs en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
SISÈ: D’acord amb allò que estableix l’article 137 i següents del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, les persones responsables han de ser sancionades amb una multa 
l’import de la qual es determina individualment a partir de la fórmula establerta en 
l’art 137.1 de la mateixa llei. 
137.1 Llevat dels supòsits específicament regulats, les persones responsables de la 
comissió d’una infracció urbanística han de ser sancionades amb una multa l’import 
de la qual es determina individualment a partir de la fórmula següent: 
M = R·VS·G·C 
 
En la qual: 
 
M és l’import de la multa en euros, sense arrodonir. 
R és el mòdul regulador de la multa. 
VS és el volum edificat en metres cúbics o la superfície de sòl en metres quadrats 
afectats per la infracció urbanística. 
G és el factor relatiu a la gravetat de la infracció. 
C és el factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat. 
** 
Habitatge 
Modul corrector: 1 
Vs: 40,00 
R: 50,00 
G: 4 
C:1 
Import multa: 8.000,00 € 
 
VS= 40 m3 (habitatge: 16 m2 x2,5 m) 
%=1 Volum edificat sota coberta. 
R=50 per mòdul aplicable al volum d’obra afectada. 



 

 

G=4 per considerar-se infracció molt greu. 
C= 1,00 Per no incórrer en cap circumstància atenuant o agreujant. 
 
Considerant que el ple domini de la propietat per títol de compravenda hi és en règim 
de separació de bens i de conformitat amb l’article 28.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, els responsables respondran solidàriament de la sanció imposada. 
 
També d’acord amb l’article 217 de la Llei d’urbanisme i si els presumptes 
responsables de la comissió d’una infracció molt greu, com la que ens ocupa, 
procedeixen a la restauració de la realitat física a l’estat anterior a l’alteració i ho 
acrediten abans que la resolució per la qual finalitzi el procediment de protecció de la 
legalitat urbanística en curs sigui ferma en via administrativa, s’aplicarà el 
procediment contemplat per l’article 142 del RD 64/2014, de 13 de maig, amb 
reduccions fins a un màxim del 80% de la quantia de la sanció, depenent del grau de 
restauració assolida. 
 
SETÈ: El plec de càrrecs, juntament amb la resolució d'iniciació, es notificarà a les 
persones interessades perquè en termini de 15 dies hàbils puguin formular 
al·legacions, presentar els documents i justificacions i proposar les proves que 
estimin pertinents, i amb indicació que de conformitat amb l'estipulat en l'article 53 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques *LPACAP-, en qualsevol moment del procediment, els 
interessats tenen dret a conèixer el seu estat de tramitació, i els actes de tràmit 
adoptats, així com a accedir i obtenir còpies dels documents continguts en aquest, i 
amb anterioritat al tràmit d'audiència, els interessats podran formular al·legacions i 
aportar els documents que estimin convenients 
 
VUITÈ: El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa que posa fi al 
procediment sancionador és de sis mesos des de la resolució de la seva iniciació 
d’ofici. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, 
es produeix la caducitat del procediment. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents per l’alcalde, es produeixen les següents 
intervencions: 
 
.- El regidor Sr. Castañeda Ramos anuncia el vot favorable del grup municipal de 
Ciutadans. 
 
.- El regidor Sr. Galve Segarra anuncia el vot favorable del grup municipal d’ERC, 
però fa la següent consideració: 
 
Entre l’informe fotogràfic i de la policia (01/03/2021) i l’acta del tècnic (07/02/2022) va 
transcorre un any. Es demana agilitat, atès que la impressió que es dona és que es 
deixa construir a canvi de la multa.  
 
L’alcalde manifesta que això es corregirà en els propers expedients. 

  

Expedient 653/2022. Dació de compte al Ple del Pla anual de control financer de 
l'exercici 2022 

DACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE 



 

 

L’EXERCICI 2022 
EXP: 653/2022 
Interventora: Maria Luisa Muley Sales 
 
FETS 
 

- La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control 
financer. 
 

- La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 
(any) d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
local. 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
       1.L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim 

jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix 
que el control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local 
s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, 
incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 

El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es 
realitza la funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el 
funcionament de l’activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu 
últim de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, 
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. 
 
1. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual 

de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control 
permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.  

 
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que 
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i 
els mitjans disponibles. 
 

• L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan 
interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions consisteixen en:  

 
a)L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en 
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada 
de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap 
de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF. 
b)L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 
previst a l’article 12.2 de la LRCF. 
c)La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o 



 

 

béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, 
només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de 
la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
 

a) L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local 
realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals dels organismes 
autònoms locals, de les entitats públiques empresarials locals, de les 
fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa 
específica i dels consorcis adscrits així com l’auditoria de compliment i 
operativa de les entitats del sector públic no sotmeses al control permanent. 
 

b) L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), estableix que es durà a terme un control financer de 
subvencions respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats 
col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat local i 
els seus ens dependents. 
 

c) L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern disposa que les administracions 
públiques publicaran els plans i programes anuals i plurianuals en els quals 
es fixin objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a 
la seva consecució. 

 
PART DISPOSITIVA 
 
ÚNIC.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Ampolla del Pla anual de control de 
financer elaborat per la intervenció, per a l’exercici 2022. 
 
Els 11 membres assistents dels 11 que formen la corporació es donen per 
assabentats del Pla anual de control financer de l'exercici 2022 elaborat per la 
secretaria intervenció, el qual forma part de l’expedient i resta a la seua disposició. 

 

  

Expedient 751/2022. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
per al pressupost del present exercici 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 8; Dels grups municipals de Junts per L’Ampolla i Ciutadans. 
En contra: 0.  
Abstencions: 3; Del grup municipal d’ERC. 
Absents: 0 

EXP : 751/2022 

Modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

 

FETS 

• L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen en 
l’Annex no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació 
pressupostària existent és insuficient o inexistent: 



 

 

• L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden 
demorar-se fins el proper exercici. 

• L’interventor ha emès informes favorables. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

• L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar 
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui 
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari 

• L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i 
se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el 
pressupost. 

• L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que 
a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el 
finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. 
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen 
efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista. 

• L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que 
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous 
o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats 
necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import 
total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega 
financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels 
recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la 
renovació de la corporació que l’hagi concertat. 

• L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats 
locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats 
públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament 
executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es 
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de 
no notificar-se la resolució dins del termini esmentat. 

• L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) 
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 

• L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten 
com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 

• L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària 
coherent amb la normativa europea. 

• L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 



 

 

• L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la 
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. 
L’informe s’emetrà amb caràcter independent. 

• L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic 
financer per l'any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos 
mesos des de la seva presentació. 

• L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària 
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin 
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final 
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència. 

• L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i 
se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el 
pressupost. 

• L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del 
pressupost correspon al Ple per majoria simple. 

• L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin 
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el 
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada 
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al 
tauler d'anuncis. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
 
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost 
del present exercici, per import de 278.002,18 €, d’acord amb el document Annex. 
 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes 
anotacions i assentaments. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents per l’alcalde, es produeixen les següents 
intervencions: 
 
.- El regidor Sr. Castañeda Ramos anuncia la abstenció del grup municipal de Ciutadans; I 
fa al ple la següent reflexió: s’està utilitzant massa el romanent de tresoreria, el qual va 
minvant.  
 
En rèplica, l’alcaldia explica que ja es va decidir la utilització del romanent de tresoreria 
quan l’estat, dins de les mesures fiscals, va dir que es quedaria amb el romanent de 
tresoreria dels ajuntaments. A més, la seva utilització és per a evitar acudir als préstecs i 
que la majoria de la despesa en la qual s’utilitza és d’inversió. 



 

 

 
En contrarèplica, el regidor puntualitza que el que demana és que es vigili la despesa i no 
derrochar. 
 
.- El regidor Sr. Galve Segarra anuncia l’abstenció del grup municipal, fent les següents 
consideracions: 
 

• Aquest expedient és per a situacions en que la realització de la despesa no es pot 
demorar per a l’exercici següent; a més de no constar en els informes, ficant per 
exemple l’actuació del Camí del Furoné, s’hauria de reflexionar sobre si cal fer-la 
enguany, si hi ha altres camins a fer.... 

• En quan a les subvencions, caldria fer convenis en els que s’incloguessin clàusules 
que afavoreixen al poble.  

• En quan al material informàtic, caldria destinar diners a eines informàtiques per a la 
intervenció, ja que en el Pla Anual de Control Financer s’ha fet esment a aquesta 
mancança. 

 
En rèplica, l’alcalde explica que, en relació a l’arranjament de camins, aquestes actuacions 
s’han de fer; En relació a les subvencions, aquesta és la idea i per això es fan 
nominatives; I en relació al material informàtic, s’ha fet un suplement perquè així no 
s’afecta el crèdit de la partida. 
 
ANNEX  
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Despesa 1:  Plaça Hort de la Florit   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 1532 60902 76.217,17 € 76.217,17 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 76.217,17 € 76.217,17 € 

     

Despesa 2:  Subvenció Jornades culturals Col. 
Meditarrani   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 320 48907 600,00 € 600,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 600,00 € 76.817,17 € 

     
Despesa 3:  Subvenció AMPA Institut Camarles   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 



 

 

1 320 48908 300,00 € 300,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 300,00 € 77.117,17 € 

     
Despesa 4:  Subvenció participació Campus Estiu 2022   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 337 48006 15.000,00 € 15.000,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Transferència  337 22799 15.000,00 € 3.000,00 € 

     
Despesa 5:  Subvenció Amics del bous   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 338 48909 250,00 € 250,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 250,00 € 77.367,17 € 

     
Despesa 6:  Concert d'Estiu   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 432 22609 47.000,00 € 47.000,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 47.000,00 € 124.367,17 € 

     
Despesa 7:  Arranjament Camí Furone   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit definitius 
 

1 454 61904 108.900,00 € 108.900,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 



 

 

1 Romanent tresoreria 87002 108.900,00 € 233.267,17 € 

 
 
 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT   
 

Despesa 1: Adquisició mobiliari urbà   

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 1531 62500 6.410,64 € 26.410,64 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 6.410,64 € 239.677,81 € 

     

Despesa 2: Personal Llar Infants  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 323 13000 5.953,31 € 123.275,65 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 5.953,31 € 245.631,12 € 

     

Despesa 3: Seguretat Social personal Llar Infants  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 231 48901 1.964,69 € 39.647,39 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 1.964,69 € 247.595,81 € 

     
Despesa 4: Promoció de l'ostra del delta  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 432 22697 12.000,00 € 47.000,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 12.000,00 € 259.595,81 € 



 

 

 
 
      

Despesa 5: Adquisició equipament informàtic  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 920 62600 3.406,37 € 8.409,37 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 3.406,37 € 263.002,18 € 

 
 

  

Expedient 754/2022. Aprovació inicial de la Modificació de la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament de l’Ampolla 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació. 

EXPEDIENT: 754/2022 
PROCEDIMENT: Modificació plantilla de personal 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
ASSUMPTE: Modificació núm. 1 de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de 
l’Ampolla 
TRÀMIT: Aprovació inicial 
COMPETÈNCIA: Ple. 
 
ANTECEDENTS 
 
Amb data 16 de desembre de 2021, en sessió celebrada pel Ple de la Corporació, va 
quedar aprovada la Plantilla de Personal de l’ajuntament de l’Ampolla. 
 
Des del Servei de Llar d’Infants Municipal s’informa a aquesta Alcaldia de la 
necessitat d’un/a tècnic/a de suport atès que, en determinats moments, s’incompleix 
la ràtio professorat/alumnat degut a l’increment de matrícules, fonamentalment en el 
curs de P2. En el moment actual aquesta es supera, situant-se en els 45 
alumnes/professorat. 
 
I és per això que es fa necessari procedir a una modificació de la plantilla aprovada, 
d’acord amb el següent: 
 

Denominació  Tècnic/a de suport 

Servei  Llar d’Infants 

Naturalesa jurídica  Laboral 

Categoria  Tècnic/a  

Situació  Vacant  

Forma de provisió  Concurs-oposició 

Observacions  50% de la jornada  



 

 

  

FONAMENTS DE DRET 
 

• Articles 28 i següents de la Refosa en un Text Únic de la Llei de la Funció Pública 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre). 

• Article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya. 

• Articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 

• Articles 31 i següents i 69 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

• Articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

• Articles 126.4, 127 i 129.3a) del Text Refós del Règim Local. 

• Article 15 de la Llei de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 

• Articles 61 a 64 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors. 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 1 de la Plantilla de Personal de 
l’Ajuntament de l’Ampolla, d’acord amb els antecedents exposats. 
 
SEGON: Aquesta aprovació inicial es sotmetrà a informació pública pel termini de 
quinze dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el 
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimi pertinents. Transcorregut dit termini, si no s’ha presentat cap, s’entendrà 
elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 
 
PEU DE RECURSOS 
Acte de tràmit. 
 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents per l’alcalde, es produeixen les següents 
intervencions: 
 
Els portaveus dels grups municipals de la Corporació anuncien el vot favorable. 
 
No obstant això, el regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, vol fer 
constar que aquesta votació del seu grup no entra en contradicció amb l’abstenció 
manifestada en el punt anterior on es contemplava la modificació del pressupost per 
a dotar aquesta plaça, ja que la votació de les modificacions de crèdit es fa en global, 
sense poder votar partida per partida. 

  

Moció presentada pel grup municipal de Junts per l'Ampolla referent a la 
creació d'un nou hospital a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació.  

(Encara que la regidora delegada de l’àrea únicament dona lectura als acords a adoptar, es fa transcripció 
literal de la moció, per a la seva constància) 

 
Exposició de motius 
 



 

 

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l’hospital de referència dels 180.000 
habitants de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre. 
 
El centre es va inaugurar el 1976 i des d'aleshores s’han executat diverses 
remodelacions que han intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les 
darreres dècades, l’augment de la complexitat i la incorporació de noves prestacions 
han fet que la necessitat de nous espais sigui constant i han originat que l’hospital 
visqui en un estat permanent d’obres. 
 
A les necessitats assistencials cal afegir-hi les derivades de l’activitat docent i de 
recerca. L’hospital és centre docent de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació 
Ferran, dedicada a la recerca biomèdica, té la seva seu a l’Hospital. Estes dues 
entitats cada cop demanden més espais per poder dur a terme les seues activitats. 
Per tot plegat, en els darrers 20 anys, els diferents governs de la Generalitat han 
manifestat la intenció de buscar una solució integral i racional que doni una resposta 
permanent als principals problemes de l’actual edifici. La solució de la manca 
d’espais és l’ampliació però l’ampliació està dificultada per l’emplaçament de 
l’hospital. 
 
L’hospital està sobre en un talús, a uns 30 metres de desnivell del centre de Tortosa i 
el trobem envoltat per les muralles medievals de la ciutat. Això fa que qualsevol 
projecte d’ampliació estigui supeditat al manteniment dels elements patrimonials que 
formen part del llegat històric del territori. És per això que alguns dels projectes 
d’ampliació presentats en la darrera 2 dècada proposaven ampliar l’hospital en 
direcció al desnivell que el separa del centre de la ciutat. Finalment, estos projectes 
s’han desestimat per l’elevat cost que suposaven. 
 
La situació de l’hospital també dificulta l’accés al centre, de fet l'única via d’accés 
sovint es converteix en un embut viari on veïns, treballadors i usuaris procedents de 
tots els municipis de les Terres de l’Ebre, se solen quedar atrapats. El col·lapse 
circulatori també afecta ocasionalment els vehicles d’emergències mèdiques. 
 
Una de les solucions que el Departament de Salut va presentar el 2010 era la 
construcció d’un edifici en un nou emplaçament. El projecte preveia la construcció 
del nou hospital en uns terrenys situats entre Tortosa i Roquetes amb accés directe a 
la C12 (principal eix viari que vertebra les quatre comarques de l’Ebre). Aquell 
projecte va generar un ampli consens al territori i entitats, municipis i forces polítiques 
van afanyar-se en donar-hi suport. La crisi econòmica de principis de la dècada dels 
2010 va fer que el projecte quedes aturat i anys després es va abandonar 
definitivament. 
 
Recentment, la Generalitat ha anunciat, la construcció de nous edificis que han de 
substituir als actuals hospitals de l’Institut Català de la Salut (Hospital Trueta de 
Girona, Hospital Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona). Per això, creiem que des de les Terres de l’Ebre hem de reclamar, 
també, la construcció d’un nou edifici que solucioni d’una vegada per totes, els 
problemes derivats de l’actual emplaçament. 
 
La solució que reclamem, és la mateixa que s’ha adoptat en altres territoris. A Reus, 
per exemple, després d'incomptables ampliacions de l’antic hospital, situat al centre 
històric de la ciutat, es va optar per construir un nou edifici als afores del municipi. El 
nou hospital de Girona o de Tarragona també s’han projectat a la perifèria de 
sengles ciutats. 
 
A les Terres de l’Ebre hi ha un ampli consens en reclamar la construcció d’un edifici 



 

 

que modernitzi, ampliï i millori els serveis de l'Hospital “Verge de la Cinta” i que a 
més resolgui el greu problema pel que fa als accessos. Per això és necessari que 
qualsevol solució que pretengui ser definitiva ha de contemplar el trasllat de l’hospital 
a un nou emplaçament. 
 
No rebutgem la proposta de millora, efectuada recentment pel Departament de Salut, 
però som conscients que aquesta proposta no resoldrà el greu problema 
d’accessibilitat que 3 sofreixen els habitants dels municipis de Terres de l’Ebre i 
tampoc garantirà que en un futur el centre pugui ser efectuar noves ampliacions. 
Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i amb l'adhesió de la majoria dels 
col·legis professionals amb representació a les Terres de l’Ebre considerem que no 
és moment de lamentar el temps perdut, sinó d'advocar per la unitat de tots els 
agents del territori i juntament amb els grups polítics, avançar i treballar per 
aconseguir la construcció d’un centre hospitalari en un emplaçament que doni 
resposta a les necessitats de les persones i el conjunt de la societat ebrenca. 
 
Per tot l'anterior proposen al Ple assumeixi els següents acords: 
 
PRIMER: Reclamar la construcció d’un hospital en una nova ubicació que s’ajusti a 
les exigències actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que 
doni resposta a les necessitats de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que 
posi fi als greus problemes d’espais i accessibilitat derivats de l’actual emplaçament 
de l’Hospital “Verge de la Cinta”. 
 
SEGON: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que presenti 
amb la major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari en un emplaçament 
que origini el màxim consens possible al territori. TERCER: Notificar aquest acord a 
la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la resta 
d'administracions implicades.  
 
TERCER: Notificar aquest acord a la Delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, a 
la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament 
de Catalunya i a la resta d'administracions implicades. 
 
INTERVENCIONS 
 
.- L’alcalde explica que porta la moció a aprovació del ple desprès d’adoptar aquest 
compromís en una reunió mantinguda amb el col·lectiu afectat. 
 
.- Els regidors portaveus dels grups municipals de la corporació anuncien el vot 
favorable. 

  

 Abans d’aixecar la sessió, l’alcalde comunica als reunits el següent: 

 

• Malgrat que s’han aixecat les mesures sanitàries contra la pandèmia de la COVID 19, 
per simple responsabilitat i amb la finalitat d’evitar aglomeracions, no es farà cap 
invitació oficial d’autoritats a la Festa de l’Ostra. 

• L’ajuntament ha rebut un Reconeixement a la contribució a l’Estratègia Marítima de 
Catalunya per l’organització de Gastromar. Aquest reconeixement s’incardina dins de la 
Catalonia Hub Seafood 2022 del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural. 



 

 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Respecte a la redacció de les intervencions, és redacció succinta, fent-se remissió a l’enregistrament 
de la sessió, d’acord amb l’establert en el Reglament Orgànic Parcial de l’Ajuntament de l’Ampolla. 
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