
GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE DELTEBRE

Dayana Santiago Callau, regidora de l’Ajuntament de Deltebre i portaveu del Grup Municipal de la 
CUP a l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent i dins del termini establert,

EXPOSO

I. Que el passat 9 de maig de 2017, el Ple Municipal Ordinari d’aquest ajuntament va aprovar 
inicialment les Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern, les quals han estat publicades al 
BOPT núm. 96 de 19 de maig de 2017

II. Que el nostre grup municipal va votar en contra de l’aprovació inicial de les Ordenances 
Municipals de Policia i Bon Govern, en no estar-hi d’acord.

III. Que per aquest motiu i atès que les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de 
l’Ajuntament dins del mateix termini d’exposició pública, per qualsevol dels mitjans que permet la 
llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Deltebre presenta les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- 

ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA I BON GOVERN

Atès que a totes les ordenances hi figuren faltes d’ortografia, salts en els capítols, articles i 
numeracions, demanem la revisió de tots els textos de les ordenances per a corregir els esmentats 
errors.

SEGONA.-

ORDENANÇA NÚMERO 1 REGULADORA DEL BON VEÏNATGE. DRETS I DEURES

- Article 20 sobre tipificació de les infraccions, al punt 4 h) diu que:

h) Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; pronunciar crits; 
exhibir-se amb indumentària que ofengui greument la decència pública; molestar als veïns 
amb sorolls o emanacions lluminoses o de fums, olors o gasos perjudicials o simplement 
molestos, pols; causar als veïns qualsevol tipus de molèstia com a conseqüència 
d’actuacions considerades irregular.

Modificar el text de la següent manera:

h) Alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles i tumults; pronunciar crits; 
molestar als veïns amb sorolls o emanacions lluminoses o de fums, olors o gasos 
perjudicials o simplement molestos, pols; causar als veïns qualsevol tipus de molèstia com a 
conseqüència d’actuacions considerades irregular.
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Els motius que argumenten la modificació d’aquest article de l’ordenança són:

1.- La indumentària que ofèn greument la decència pública és un concepte interpretable 
i, per tant, subjectiu al criteri de l’agent sancionador.

2.-  La indumentària que ofèn greument la decència pública és un concepte genèric no 
definit en aquesta ordenança.

TERCERA.-

ORDENANÇA NÚMERO 2 REGULADORA DEL CIVISME I DE LA POLICIA A LA VIA PÚBLICA

- Article 8 sobre la seguretat de persones i béns, en el punt 3) diu que:

3) El promotor o promotora haurà d’acreditar que disposa d’una pòlissa de responsabilitat 
civil per respondre dels possibles danys.

Modificar el text de la següent manera:

3) El promotor o promotora haurà d’acreditar que disposa d’una pòlissa de responsabilitat 
civil per respondre dels possibles danys quan l’acte tingui previst que superi l’assistència de 
més de 200 persones o quan l’activitat a realitzar sigui amb un perill explícit.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que pels actes de petit format, requerir una pòlissa de responsabilitat civil pel cost 
que comporta, pot frenar la motivació per a realitzar aquests actes, i dificultar 
l’autogestió i/o gestió de les entitats organitzadores.

- Article 24 sobre actes de contaminació acústica, en el punt 2) diu que:

2) Pel que fa a les molèsties que es puguin causar respecte als edificis i domicilis privats, 
s’estableix un horari prohibitiu entre les 23.00 hores i les 7.00 hores.

Modificar el text de la següent manera:

2) Pel que fa a les molèsties que es puguin causar respecte als edificis i domicilis privats, 
s’estableix un horari prohibitiu entre les 23.00 hores i les 7.00 hores, els mesos d’octubre fins
abril i entre les 00h i les 8h els mesos maig i setembre.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’horari únic durant tot l’any no respon a la realitat d’un municipi com Deltebre.

- Article 31 sobre la pràctica del nudisme i quasi nudisme, en punt 2) diu que:

2) Així mateix resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o 
una altra peça de roba similar, tret de les piscines, zones perimetrals de les platges o altres 
llocs amb autorització municipal.

Modificar el text de la següent manera:

2) Així mateix resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador, 
tret de les piscines, zona de tota la urbanització de Riumar, zona de la Bassa de l’arena, zona 
de la Platja de la Marquesa i Punta del Fangar o altres llocs amb autorització municipal.
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Els motius que argumenten la modificació d’aquest article de l’ordenança són:

1.- Que no queda suficientment detallat què s'entén per «peça de roba similar» a un 
banyador.

2.- Que no queda suficientment definida quines són les zones perimetrals de les platges.

- Article 33 sobre ocupació i pernoctar a la via pública, en el punt 3) diu que:

3) Els estacionaments de vehicles recollits en aquesta secció, entre les 24hores i les 8 hores, 
serà considerada ocupació a la via publica, i en tot cas, serà tipificada com una infracció greu,
que serà sancionada amb una multa de 100 euros.

Eliminar tot el punt 3) de l’article 33.

El motiu que argumenta l’eliminació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que segons la instrucció 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico, en el seu apartat
3.1. diu que: « Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico es indiscutible que la 
exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en 
razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículos o su masa 
máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razones 
subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos de algunos usuarios 
tales como ruidos nocturnos, vertido de basura o de aguas usadas a la vía pública, 
monopolización del espacio público mediante la colocación de estructuras y enseres u otras 
situaciones de abuso contra las cuales las autoridades locales disponen de herramientas 
legales eficaces que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los 
infractores, ya sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo.
Las autocaravanas pueden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en
las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo».

- Article 62 sobre instal·lació d’antenes i altres elements, en el punt 1) diu que:

1) La instal·lació d’antenes parabòliques, de telefonia i aparells d’aire condicionat, 
necessitaran la prèvia obtenció de l’autorització corresponent, excepte aquelles instal·lacions
ja regulades per altres procediments administratius.

Modificar el text de la següent manera:

1) La instal·lació d’antenes parabòliques, de telefonia, necessitaran la prèvia obtenció de 
l’autorització corresponent, excepte aquelles instal·lacions ja regulades per altres 
procediments administratius.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’ordenança ja recull la regulació de les instal·lacions d’aparells d’aire 
condicionat de manera que és innecessària l’autorització prèvia corresponent per part 
de l’ajuntament.
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- Article 64 sobre ús adequat de finestres i balcons, en el punt 1) diu que 

1) Es prohibeix tenir a la vista del public, en les obertures de les cases i baranes de terrats, 
vestits, roba bruta o rentada, o d’altres objectes que quedin a la vista de les façanes dels 
edificis, que pertorbin l'estètica de la façana, provoquin un impacte visual sobre els 
interessos generals de Deltebre.

Modificar el text de la següent manera:

1) Es prohibeix tenir en les obertures de les cases i baranes de terrats, objectes que 
invadeixin l’espai privat de la resta de veïns o puguin ocasionar danys.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest article de l’ordenança són:

1.- Que la roba estesa, sigui neta o bruta, no genera cap impacte visual sobre els 
interessos de Deltebre.

2.- Que l’únic motiu de regular la presència d’objectes a les obertures de les cases i 
baranes de terrats és que puguin envair l’espai privat de la resta de veïns o puguin 
ocasionar danys.

QUARTA.-

ORDENANÇA NÚMERO 3 REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I MOBILITAT

- Article 24 sobre la retirada de vehicles, en el punt 9) diu que:

9) Les motocicles i ciclomotors lligats a un element estructural, mobiliari urbà, arbre o 
qualsevol element d’una façana. Les bicicletes i els cicles lligats a arbres o qualsevol 
element d’una façana. Les bicicletes i cicles que estiguin lligats als elements estructurals o 
mobiliari urbà i menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o 
interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. La policia 
municipal podrà utilitzar els mitjans que siguin necessaris per deslligar-los i retirar-los al 
dipòsit de vehicles. El titular o propietari del vehicle se’n farà càrrec de les despeses dels 
possibles danys ocasionats als mitjans de subjecció, així com de la taxa que correspongui per
la seva retirada del dipòsit de vehicles.

Modificar el text de la següent manera:

9) Les motocicles i ciclomotors lligats a un element estructural, mobiliari urbà, arbre o 
qualsevol element d’una façana. La policia municipal podrà utilitzar els mitjans que siguin 
necessaris per deslligar-los i retirar-los al dipòsit de vehicles. El titular o propietari del 
vehicle se’n farà càrrec de les despeses dels possibles danys ocasionats als mitjans de 
subjecció, així com de la taxa que correspongui per la seva retirada del dipòsit de vehicles.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest article de l’ordenança són:

1.- Que el que diu aquest punt en relació a les bicicletes i cicles es contradiu amb el que 
regula el punt següent.

2.- Que fins que no es disposi de suficients llocs d’aparcament de bicicletes i cicles, no 
es pot prohibir el que pretén aquest article.
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- Article 64 sobre l’estacionament, en el punt 1) diu que:

1) Dins el terme municipal de Deltebre no es permet l’estacionament de vehicles amb una 
MMA superior a 6 tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions tractor, 
caravanes ni autocaravanes, llevat en els espais especialment autoritzats.

Modificar el text de la següent manera:

1) Dins el terme municipal de Deltebre no es permet l’estacionament de vehicles amb una 
MMA superior a 6 tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions tractor, llevat en 
els espais especialment autoritzats.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que segons la instrucció 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico, en el seu apartat
3.1. diu que: « Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico es indiscutible que la 
exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en 
razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículos o su masa 
máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razones 
subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos de algunos usuarios 
tales como ruidos nocturnos, vertido de basura o de aguas usadas a la vía pública, 
monopolización del espacio público mediante la colocación de estructuras y enseres u otras 
situaciones de abuso contra las cuales las autoridades locales disponen de herramientas 
legales eficaces que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los 
infractores, ya sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo.
Las autocaravanas pueden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en
las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo».

- Article 65 sobre ocupació i pernoctar a la via pública, en el punt 3) diu que:

3) Els estacionaments dels vehicles recollits en aquesta secció, entre les 24 hores i les 8 
hores, serà considerada ocupació a la via pública, i en tot cas, serà tipificada com una 
infracció greu, que serà sancionada amb una multa d’una quantia de 100 euros.

Eliminar tot el punt 3 de l’article 65.

El motiu que argumenta l’eliminació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que segons la instrucció 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico, en el seu apartat
3.1. diu que: « Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico es indiscutible que la 
exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en 
razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículos o su masa 
máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razones 
subjetivas como pueden ser los posibles comportamientos incívicos de algunos usuarios 
tales como ruidos nocturnos, vertido de basura o de aguas usadas a la vía pública, 
monopolización del espacio público mediante la colocación de estructuras y enseres u otras 
situaciones de abuso contra las cuales las autoridades locales disponen de herramientas 
legales eficaces que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los 
infractores, ya sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo.
Las autocaravanas pueden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en
las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo».
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- Article 66 sobre procediment, en el punt 4) diu que:

4) A petició de l’interessat, o per ordre de l’autoritat judicial, es podran repetir les proves per 
tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, orina o altres d’anàlogues. La despesa 
del procés d’aquestes anàlisis de contrast aniran a càrrec de l’interessat, el qual haurà de 
satisfer prèviament la quantitat fixada, en concepte de dipòsit de les despeses generades per
l’anàlisi . En cas de donar negatiu el resultat de la prova de contrast, l’Ajuntament es farà 
càrrec de la despesa i retornarà la quantitat lliurada per l’interessat en qualitat de dipòsit. El 
personal sanitari estarà obligat a obtenir les mostres, i a donar el resultat de les proves a 
l’autoritat municipal.

Modificar el text de la següent manera:

4. A petició de l’interessat, o per ordre de l’autoritat judicial, es podran repetir les proves per 
tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, orina o altres d’anàlogues. La despesa 
del procés d’aquestes anàlisis de contrast aniran a càrrec de l’interessat, el qual haurà de 
satisfer posteriorment la quantitat fixada de les despeses generades per l’anàlisi . En cas de 
donar negatiu el resultat de la prova de contrast, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa. El
personal sanitari estarà obligat a obtenir les mostres, i a donar el resultat de les proves a 
l’autoritat municipal.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que la presumpció d'innocència no pot estar supeditada a la disponibilitat econòmica 
en aquell moment per fer front al cost de l’anàlisi de contrast.

2.- Que la possibilitat de petició de l’anàlisi de contrast per part de l’interessat no pot 
estar subjecte a la seva capacitat econòmica.

CINQUENA.- 

ORDENANÇA NÚMERO 4 REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS

- Canviar el nom de l’ordenança objecte d’aquestes al·legacions per O  rdenança número 4 reguladora
de la protecció,   companyia   i la venda d’animals  . En aquest mateix sentit, substituir els conceptes 
presents a tota l’ordenança de tinença per   companyia   i de propietaris/es per   tutors/es  .

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que quan parlem d'animals estem parlant d’éssers vius que tenen els seus drets i les
seves necessitats, que no poden ser tractats com si parléssim d’un vehicle aparcat al
carrer o qualsevol cosa com un simple objecte decoratiu i que la nostra obligació és
entendre aquesta premissa per respectar-los, acollir-los, cuidar-los i buscar un marc de
convivència just i equilibrat.

- Article 6 sobre el cens municipal, afegir un punt 9) que digui:

9) La inscripció en el cens municipal serà gratuïta.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que per tal de motivar la inscripció al cens dels animals de companyia, aquesta sigui
gratuïta.
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- Article 13 sobre prohibicions, en els punts h) i m) diuen:

h) Utilitzar animals salvatges en captivitat als circs.

m) La circulació de gossos acompanyant vehicles rondats de qualsevol naturalesa.

Modificar el text de la següent manera:

h) Utilitzar qualsevol tipus d’animal als circs.

m) La circulació de gossos acompanyant vehicles rodats, excepte en el cas de bicicletes amb 
gossos superiors a 20kg.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que quan parlem d'animals estem parlant d’éssers vius que tenen els seus drets i les
seves necessitats, que no poden ser tractats com si parléssim d’un vehicle aparcat al
carrer o qualsevol cosa com un simple objecte decoratiu i que la nostra obligació és
entendre aquesta premissa per respectar-los, acollir-los, cuidar-los i buscar un marc de
convivència just i equilibrat.

2.- Que l’ús de qualsevol animal, salvatge o no, en circs els hi pot causar danys físics i
psicològics irreparables.

3.- Que els gossos de més de 20kg es poden veure beneficiats de l’exercici físic d’anar
acompanyats de bicicletes o vehicles sense motor.

- Article 16 sobre activitats que no es poden exercir a Deltebre, en el punt 4) diu que:

4) Per les característiques i circumstàncies del nucli urbà de Riumar, es prohibeix la tinença 
d’animals prevista en aquest article.

Modificar el text de la següent manera:

4) Per les característiques i circumstàncies del nucli urbà de Riumar, es prohibeix la tinença 
de cavalls, altres animals de tracció, animals d’autoconsum i d’altres com els anomenats 
“reclams vius” o enzes.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que l’article, tal i com està redactat, no és prou clarificador.

- Article 18 sobre la protecció dels animals domèstics, en el punt 2.6) diu que:

2.6) Els animals de companyia només es podran mantenir lligats en un lloc fix per causes 
justificades i sempre que restin en condicions adients de ventilació i aixopluc. En qualsevol 
cas, no podran estar lligats en un lloc fix durant més de 2 hores i, en el cas dels cadells, 
durant més d’1 hora.

Modificar el text de la següent manera:

2.6) Els animals de companyia només es podran mantenir lligats en un lloc fix per causes 
justificades i sempre que restin en condicions adients de ventilació i aixopluc i que estiguin 
subjectats amb una corda o cadena de més de 2m de longitud. En qualsevol cas, no podran 
estar lligats en un lloc fix durant més de 2 hores i, en el cas dels cadells, durant més d’1 hora.
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El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que, en el cas d’animals de companyia lligats, cal especificar la longitud mínima de la
corda o cadena per tal d’evitar-los danys.

- Article 21 sobre obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de 
companyia, el punt 3) diu que:

3) A petició de la persona propietària i sota el criteri i el control sanitari municipal, 
l'observació veterinària de malalties transmissibles dels animals es pot fer al domicili de la 
persona propietària, sempre que l'animal estigui inscrit en el Cens Municipal i al corrent de 
les taxes corresponents.

Modificar el text de la següent manera:

3) A petició de la persona tutora i sota el criteri i el control sanitari municipal, l'observació 
veterinària de malalties transmissibles dels animals es pot fer al domicili de la persona 
propietària, sempre que l'animal estigui inscrit en el Cens Municipal.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que quan parlem d'animals estem parlant d’éssers vius que tenen els seus drets i les
seves necessitats, que no poden ser tractats com si parléssim d’un vehicle aparcat al
carrer o qualsevol cosa com un simple objecte decoratiu i que la nostra obligació és
entendre aquesta premissa per respectar-los, acollir-los, cuidar-los i buscar un marc de
convivència just i equilibrat.

2.- Que per tal de motivar la inscripció al cens dels animals de companyia, aquesta sigui
gratuïta i, per tant, exempte de taxes.

- Article 24 sobre gossos potencialment perillosos, els punts 1.3.3) i 2.3) diuen que:

1.3.3) Aquesta perillositat potencial ha d'haver estat apreciada mitjançant una resolució de 
l'autoritat municipal competent d'acord amb criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o col·legiat designat o habilitat per
l'autoritat competent municipal.

2.3) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent 
certificat veterinari amb les especificacions de l'apartat següent a les autoritats sanitàries 
municipals en el termini de 15 dies d'haver iniciat l'observació veterinària. Quan les 
circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat municipal ho consideri necessari, es pot obligar a 
recloure l'animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre'l a observació veterinària, de 
manera que les despeses ocasionades han de ser a càrrec de la persona propietària o 
posseïdora.

Modificar el text de la següent manera:

1.3.3) Aquesta perillositat potencial ha d'haver estat apreciada mitjançant una resolució de 
l'autoritat municipal competent d'acord amb criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari amb coneixements acreditables de 
comportament animal (etòleg), oficial o col·legiat designat o habilitat per l'autoritat 
competent municipal.
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2.3) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària per part d’un veterinari amb 
coneixements acreditables de comportament animal (etòleg) i presentar el corresponent 
certificat veterinari amb les especificacions de l'apartat següent a les autoritats sanitàries 
municipals en el termini de 15 dies d'haver iniciat l'observació veterinària. Quan les 
circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat municipal ho consideri necessari, es pot obligar a 
recloure l'animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre'l a observació veterinària, de 
manera que les despeses ocasionades han de ser a càrrec de la persona tutora.

El motiu que argumenta la modificació d’aquests punts de l’article de l’ordenança és:

1.- Que l’especialista en matèria de comportament animal és l’etòleg.

- Article 26 sobre la presència d’animals domèstics a la via i als espais públics, el punt 1.2) diu que:

1.2) Són prohibides les miccions a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà.

Eliminar tot el punt 1.2 de l’article 26.

El motiu que argumenta l’eliminació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que les miccions dels animals domèstics són inevitables i no es poden recollir.

- Article 26 sobre la presència d’animals domèstics a la via i als espais públics, el punt 3) diu que:

3) És prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i 
els punts que l'Alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'Alcalde determini. Resten 
fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència.

Modificar el text de la següent manera:

3) És prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat dels mesos 
de novembre a abril i de les hores i els punts que l'Alcalde assenyali, i als altres espais 
públics que l'Alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència i els
gossos socorristes.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  les  platges  en  temporada  d’hivern  no  són  freqüentades  de  manera  que  la
presència d’animals domèstics no causa molèsties als usuaris.

- Article 27 sobre les condicions dels animals de companyia a la via i als espais públics, el punt 2.2) 
diu que:

2.2) Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena que no ocasionin lesions
a l'animal, llevat de les zones especialment indicades per al lleure dels animals de 
companyia, així com en aquelles vies i zones, en horaris determinats, que siguin establertes 
per decret d'Alcaldia. A les zones especialment indicades per al lleure dels animals de 
companyia, poden anar sense lligar. A les zones establertes per decret d'Alcaldia en horaris 
determinats, els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin al costat de la persona
propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les 
seves ordres verbals i es disposi del carnet de tinença cívica responsable.
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Modificar el text de la següent manera:

2.2) Els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin al costat de la persona tutora 
o conductora i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres 
verbals i es disposi del carnet de tinença cívica responsable. En cas que això no sigui 
garantit, els animals han d’anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena 
que no ocasionin lesions a l'animal, llevat de les zones especialment indicades per al lleure 
dels animals de companyia, així com en aquelles vies i zones, en horaris determinats, que 
siguin establertes per decret d'Alcaldia.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  els  animals  educats  per  respondre  a  les  ordre  verbals  del  seu  tutor/a  i/o
conductora no causen molèsties a la població. Així, no cal obligar a portar-los lligats.

- Article 29 sobre l’alimentació dels animals a la via i als espais públics, el punt 1) diu que:

1) D'acord amb les necessitats sanitàries, l'equilibri zoològic i la variació dels factors que 
afectin la dinàmica poblacional, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s'estableixin
plans d'actuació per a la gestió proteccionista de les seves poblacions, l’Alcalde pot establir 
quins animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans en l'espai 
públic. En tot cas sempre s'ha de complir amb l'obligació d'evitar embrutar els espais 
públics.

Modificar el text de la següent manera:

1) D'acord amb les necessitats sanitàries, l'equilibri zoològic i la variació dels factors que 
afectin la dinàmica poblacional, sempre que no es posi en perill el seu benestar i s'estableixin
plans d'actuació per a la gestió proteccionista de les seves poblacions, l’Alcalde juntament 
amb les associacions de protecció dels animals del municipi, podran establir quins animals i 
en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans en l'espai públic. En tot cas 
sempre s'ha de complir amb l'obligació d'evitar embrutar els espais públics.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que l’Alcalde, com a única persona, no ha de poder decidir quins animals i en quines
circumstàncies no poden ser alimentats pels ciutadans en l’espai públic. És necessari
tenir en compte el coneixement que tenen les associacions de protecció d’animals del
municipi.

- Article 32 sobre animals salvatges en captivitat, el punt 1) diu que:

1) La tinença permesa d'animals salvatges en captivitat fora dels establiments zoològics de 
fauna salvatge requereix que les persones propietàries o posseïdores els tinguin en 
condicions de 157manteniment adequades per tal de proporcionar-los l'aliment, l'aigua, 
l'allotjament, les condicions ambientals i les cures necessàries per evitar que l'animal pateixi
cap patiment i per satisfer la seva salut i benestar, d'acord amb les necessitats pròpies de 
l'espècie.

Modificar el text de la següent manera:

1) Està prohibida la tinença d'animals salvatges en captivitat.
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El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  els  animals  salvatges,  per  la  seva  naturalesa,  no  han  de  poder  estar  en
captivitat.

- Article 38 sobre els animals objecte de l'activitat comercial, els punts 2) i 7) diuen que:

2) Només es poden vendre animals salvatges en captivitat que hagin estat criats en captivitat 
i que no siguin potencialment perillosos. Els animals salvatges només poden ser venuts si el 
nucli zoològic del titular està sota el control del Comitè de Fauna Salvatge i Perillosa de la 
Generalitat de Catalunya i el destinatari de l'animal reuneix els requisits especificats en la 
legislació de la comunitat de residència. A aquest efecte, és necessària l'exhibició d'un 
certificat acreditatiu expedit per l'administració competent.

7) Els establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat han de col·locar un 
rètol en un lloc visible on consti que no se n'aconsella la tinença a causa dels riscos per a la 
salut i per a la seguretat de les persones i que el manteniment en condicions no naturals per 
a la seva espècie els pot suposar patiment.

Modificar el text de la següent manera:

2) No es permet la venda de cap tipus d’animal salvatge

Eliminar tot el punt 7) de l’article 38

El motiu que argumenta la modificació i eliminació d’aquests punts de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  els  animals  salvatges,  per  la  seva  naturalesa,  no  han  de  poder  estar  en
captivitat.

- Article 51 sobre la tipificació d’infraccions, els punts 2.3), 2.4), 2.7), 4.2), 4.3) i 4.7) diuen que:

2.3) Tenir i vendre animals salvatges. en captivitat potencialment perillosos.

2.4) Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre's al règim d'intervenció que 
correspongui.

2.7) Vendre animals salvatges en captivitat. que no hagin estat criats en captivitat.

4.2) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edificis i 
al mobiliari urbà o afectar amb les miccions, especialment de gossos i gats, els pisos 
confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals, les façanes o la via pública 
per no haver pres les mesures necessàries per evitar-ho.

4.3) Tenir animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde 
assenyali.

4.7) Donar menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera, sense 
l'autorització administrativa corresponent, als porcs senglars o qualsevol altre animal 
salvatge que es trobin en les vies o espais públics. o que hagin accedit a una propietat 
privada.

Modificar el text de la següent manera:

2.3) Tenir i vendre animals salvatges.
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4.3) Tenir animals domèstics a les platges, llevat de les consideracions establertes en 
aquesta ordenança

4.7) Donar menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera, sense 
l'autorització administrativa corresponent, als porcs senglars o qualsevol altre animal 
salvatge que es trobin en les vies o espais públics.

Eliminar tots els punts 2.4, 2.7 i 4.2 de l’article 51

Els motius que argumenten la modificació i eliminació d’aquests punts de l’article de l’ordenança 
són:

1.-  Que  els  animals  salvatges,  per  la  seva  naturalesa,  no  han  de  poder  estar  en
captivitat.

2.-  Que  les  platges  en  temporada  d’hivern  no  són  freqüentades  de  manera  que  la
presència d’animals domèstics no causa molèsties als usuaris.

3.- Que l’ajuntament no ha de poder regular, en aquest aspecte, sobre la propietat 
privada.

4.- Que les miccions dels animals domèstics són inevitables i no es poden recollir.

- Article 53 sobre inspecció,   control i revisió, el punt 4) diu:

4) El control periòdic de la tinença d'animals salvatges en captivitat s'ha de fer anualment 
mitjançant la presentació d'una certificació tècnica, redactada i signada per un veterinari, 
relativa al compliment de les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar 
animal.

Eliminar tot el punt 4 de l’article 53

El motiu que argumenta l’eliminació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  els  animals  salvatges,  per  la  seva  naturalesa,  no  han  de  poder  estar  en
captivitat.

- A  rticle 54 sobre infraccions, el punt 3.12) diu que:

3.12) Utilitzar animals salvatges en captivitat als circs.

Modificar el text de la següent manera:

3.12) Utilitzar animals als circs.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que quan parlem d'animals estem parlant d’éssers vius que tenen els seus drets i les
seves necessitats, que no poden ser tractats com si parléssim d’un vehicle aparcat al
carrer o qualsevol cosa com un simple objecte decoratiu i que la nostra obligació és
entendre aquesta premissa per respectar-los, acollir-los, cuidar-los i buscar un marc de
convivència just i equilibrat.

2.- Que l’ús de qualsevol animal, salvatge o no, en circs els hi pot causar danys físics i
psicològics irreparables.
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SISENA.-

L’ORDENANÇA NÚMERO 5 REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

- A  rticle 8 sobre drets dels ciutadans, afegir un punt al punt 1) que digui

- Ser informants anualment, mitjançant tots els mitjans de comunicació locals, dels beneficis 
i/o pèrdues obtingudes en la venda dels productes reciclats i/o compostats.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’Ajuntament de Deltebre va aprovar provisionalment, en sessió ordinària del ple 
del passat dimarts, 9 de març de 2017, l'Ordenança 5 sobre la Gestió de Residus 
Municipals per a aquest municipi.

2.- Que segons la legislació vigent, els ciutadans d’aquest municipi tenen dret a la 
informació sobre la gestió dels seus residus en els àmbits de la recollida, reciclatge, 
reutilització i compostatge.

3.- Que es considera primordial que arribi tota la informació amb l'objectiu de 
conscienciar i millorar la implicació dels ciutadans en aquest assumpte.

SETENA.-

ORDENANÇA NÚMERO 8 REGULADORA DE LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, 
ESPECIALMENT DEL MOSQUIT TIGRE

- Eliminar i deixar sense efecte la totalitat de l’Ordenança número 8 reguladora de la prevenció i 
control dels mosquits, especialment del mosquit tigre atès a totes les consideracions que es 
detallen a continuació.

- Substituir l’Ordenança número 8 reguladora de la prevenció i control dels mosquits, especialment 
del mosquit tigre per una campanya de sensibilització destinada a tota la població de Deltebre sobre
la problemàtica de la presència de mosquits, especialment mosquit tigre, i de les mesures 
preventives necessàries a desenvolupar per part de la ciutadania, entitats, persones jurídiques i 
l'Administració municipal.

Els motius que argumenten l’eliminació d’aquesta ordenança són:

1.- La ubicació del municipi de Deltebre enmig del Delta de l’Ebre, espai de 320 km2 de 
superfície que constitueix la zona humida més gran de les terres catalanes, el primer 
hàbitat aquàtic de la mediterrània occidental desprès del de la Camarga (Parc Regional 
Francès) i el segon hàbitat aquàtic de la península després del Parc Nacional de Doñana.

2.- El Delta de l’Ebre presenta una rica i àmplia diversitat d'ambients aquàtics com el riu,
mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres, illes fluvials,
ullals i, sobretot camps d’arrossars amb una extensió d’unes 21.000 ha de conreus amb 
aigua present durant uns 7 mesos a l’any.

3.- Que l’article 2 sobre l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança diu que «queden incloses
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança totes les persones físiques o jurídiques que siguin
propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de 
proliferació del mosquit tigre o d’altres espècies ubicades al municipi de Deltebre», un àmbit 
d’aplicació que implica la totalitat del terme municipal incloent els arrossars, llacunes 
naturals, basses, canals, desaigües, platges i part posterior d’elles, ...
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4.- Que l’article 5 sobre actuacions generals inclou a l’apartat j) que «les basses o 
piscines de qualsevol capacitat, han de ser mantingudes tot l’any amb el tractament 
desinfectant habitual. Quan estiguin buides, s’han de mantenir completament eixutes, i això 
cal controlar-ho després de les pluges, perquè una piscina amb pocs centímetres d’aigua al 
fons té més risc, pel que fa a la generació de mosquits, que una piscina totalment plena. Una 
de les pràctiques que es porten a terme per evitar que s’acumuli aigua en les piscines és fer 
uns forats en la part més fonda. Una altra alternativa per a les basses és la introducció de 
peixos vermells o carpes, que són depredadors de les larves dels mosquits», mesura 
totalment inviable pel que fa a les basses presents en sòl no urbanitzable.

5.- Que l’article 5 sobre actuacions generals inclou a l’apartat j) que «Una altra 
alternativa per a les basses és la introducció de peixos vermells o carpes, que són 
depredadors de les larves dels mosquits», fomentant la introducció d’espècies al·lòctones 
als espais naturals.

6.- Que l’article 5 sobre actuacions generals inclou a l’apartat j) que «Una altra 
alternativa per a les basses és la introducció de peixos vermells o carpes, que són 
depredadors de les larves dels mosquits», mesura que afecta molt negativament a les 
espècies d’amfibis de l’ordre dels anurs i urodels, especialment granotes i tritons, ja que
els peixos són també depredadors dels alevins d’aquestes espècies. Cal recordar que 
els amfibis estan protegits per legislació europea, de l’Estat Espanyol i Catalana

7.- Que considerem que aquesta Ordenança té una clara voluntat sancionadora, cosa que
s’exemplifica amb l’existència de 11 articles referents al règim sancionador del 20 
articles totals de l’Ordenança i amb l’establiment de sancions des de 100€ a 3005€ 
acumulables.

8.- Que considerem que l’Ajuntament de Deltebre no disposa de la capacitat tècnica per a
portar a terme el compliment de la vigilància i control del compliment de d’aquesta 
Ordenança.

9.- Que en cap cas es contemplen mesures informatives i de sensibilització de la 
problemàtica de la presència de mosquits a Deltebre, especialment de mosquit tigre.

VUITENA.- 

ORDENANÇA NÚMERO 10 REGULADORA DE L’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I DEL
LITORAL MUNICIPAL

- Que s’inclogui un preàmbul de l’Ordenança amb les referències oportunes a la legislació vigent en 
matèria de protecció i ús sostenible del litoral, contemplades en la Llei 2/2013, de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i 
reglamentada pel Reglament General de Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre.

El motiu que argumenta aquesta inclusió al preàmbul de l’ordenança és:

1.- Que la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes ha estat modificada per la Llei 2/2013, 
de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de costes, i reglamentada pel Reglament General de Costes, aprovat pel 
Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre.
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- Article 3 de definicions, el punt a) diu que:

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

Modificar i afegir el text de la següent manera:

a) Platja urbana: els trams de platja contigus a sòls urbanitzats

b) Platja natural: els trams de platja contigus a espais protegits o sòl rural, tenint en compte 
que per les seves característiques i valors ambientals, aquesta tipologia de platges 
presenten un nivell de protecció alt i se’n restringeixen les ocupacions.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el Reglament General de 
Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, estableixen «un règim 
diferenciat per als trams de platja urbans –els contigus a sòls urbanitzats– i per als trams de
platja naturals –els contigus a espais protegits o sòl rural–, i es determina que respecte a 
aquests últims s’imposi un nivell de protecció alt i es restringeixin les ocupacions. És clau 
mantenir en el seu estat natural les platges distants dels nuclis urbans i preservar l’ús comú 
de les platges urbanes».

2.- Que una de les excepcionalitats i atractius de les platges existents al terme 
municipal de Deltebre és que són naturals de manera que cal preservar-les com a tals.

- Article 10 sobre instal·lacions, diu:

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

2. L'horari del servei d'aquestes instal·lacions serà l'establert als respectius títols habilitants 
o en el Pla d’usos vigent al municipi, en defecte dels anteriors, l’horari es fixa des de les 
08.00 hores fins a les 22.00 hores.

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

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

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

6. Les instal·lacions que donin un servei a l'usuari han de disposar del llistat de preus en un 
lloc ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i anglès. D'altra 
banda també han de disposar de fulls de reclamació a disposició del públic.
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Modificar el text de la següent manera, tenint en compte la diferenciació contemplada en el 
Reglament General de Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, 
concretament en els seus articles 68 i 69:

10.1) Ocupacions en els trams naturals de les platges.

Les ocupacions en els trams naturals de les platges han d’observar els requisits següents:

10.1.1) Les activitats i instal·lacions s’han de sotmetre a les regles següents:

a) Es poden autoritzar les activitats o instal·lacions a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat 2 de l’article 61.

b) L’ocupació dels establiments expenedors de menjars i begudes no ha d’excedir els 70 
metres quadrats, dels quals, 20, com a màxim, es poden destinar a instal·lació tancada. 
Aquestes instal·lacions han de ser de temporada i desmuntables en tots els seus 
elements. La distància entre aquests establiments no pot ser inferior a 300 metres.

10.1.2) La superfície de cadascuna d’aquestes ocupacions ha de ser la mínima possible i 
l’ocupació total no pot, en cap cas, excedir el 10 per cent de la superfície de la platja a 
plenamar. La distribució d’aquestes instal·lacions la proposa l’ajuntament segons el 
procediment que recull l’article 113 d’aquest Reglament.

10.1.3) Totes les conduccions de servei a aquestes instal·lacions han de ser subterrànies.

10.1.4) El sistema de sanejament ha de garantir una eliminació eficaç de les aigües residuals,
així com l’absència de males olors. Amb aquest objecte, les instal·lacions s’han de connectar 
a la xarxa de sanejament general, si aquesta existeix, i queden en tot cas prohibits els 
sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar la sorra de les platges o la qualitat de les
aigües de bany.

10.1.5) En tot cas, l’aixecament de qualsevol de les ocupacions o els usos referits en els 
punts anteriors porta implícita l’obligació per al beneficiari del títol administratiu habilitat a 
l’efecte de restablir l’estat de la platja al seu estat natural anterior a l’ocupació o ús.

10.2) Ocupacions en els trams urbans de les platges.

Les ocupacions en els trams urbans de les platges han d’observar els requisits següents, i ha
de quedar garantit en tot cas l’ús públic, lliure i gratuït dels recursos naturals:

10.2.1) Les edificacions de servei de platja s’han d’ubicar, preferentment, fora d’aquesta, amb
les dimensions i distàncies que recullen els apartats següents. Quan, segons el parer del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, no sigui possible ubicar aquestes 
edificacions sobre el passeig marítim o fora de la platja, es poden ubicar al seu límit interior 
o, en cas que l’amplada de la platja així ho permeti, a una distància mínima de 70 metres des 
de la línia de plenamar, sempre que no es perjudiqui la integritat del domini públic 
maritimoterrestre ni el seu ús.

10.2.2) A més de les ocupacions previstes per als trams naturals de les platges, els trams 
urbans d’aquestes poden disposar d’instal·lacions fixes destinades a establiments 
expenedors de menjars i begudes, amb una ocupació màxima, tret en casos excepcionals 
justificats degudament, de 200 metres quadrats, dels quals 150 metres quadrats poden ser 
d’edificació tancada i la resta terrassa tancada mitjançant elements desmuntables que 
garanteixin la permeabilitat de vistes. A aquesta superfície es poden afegir 70 metres 
quadrats més d’ocupació oberta i desmuntable més una zona de lavabo, que no pot superar 
els 30 metres quadrats, sempre que aquesta sigui d’ús públic i gratuït. La distància entre 
aquests establiments no pot ser inferior a 150 metres.
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10.2.3) Les instal·lacions desmuntables destinades a establiments expenedors de menjars i 
begudes s’han de situar amb una separació mínima de cent metres d’altres que prestin un 
servei de naturalesa igual ubicades en domini públic maritimoterrestre. Si la superfície 
tancada supera els 20 metres quadrats, han de disposar d’un títol concessional.

10.2.4) Les distàncies a què es refereixen els apartats 2 i 3 d’aquest article es poden reduir a 
la meitat entre activitats no similars.

10.2.5) Les distàncies i superfícies que recullen els paràgrafs anteriors no són aplicables 
entre terrasses sobre passejos marítims vinculades a establiments ubicats fora del domini 
públic, que es poden situar al costat dels seus establiments respectius, sempre que no 
obstrueixin el pas ni l’ús públic.

10.2.6) Totes les conduccions de servei a aquestes instal·lacions han de ser subterrànies.

10.2.7) El sistema de sanejament ha de garantir una eliminació eficaç de les aigües residuals,
així com l’absència de males olors. Amb aquest objecte, les instal·lacions s’han de connectar 
a la xarxa de sanejament general, i queden prohibits en tot cas els sistemes de drenatge o 
absorció que puguin afectar la sorra de les platges o la qualitat de les aigües de bany.

10.2.8) La superfície de cadascuna de les ocupacions ha de ser la mínima possible i 
l’ocupació total de totes aquestes, independentment de l’ús a què estiguin destinades, no pot, 
en cap cas, excedir el 50 per cent de la superfície de la platja a plenamar. La distribució 
d’aquestes instal·lacions l’estableix l’Administració autonòmica competent en matèria 
d’ordenació del litoral o, si no n’hi ha, es du a terme de manera homogènia al llarg de la 
platja.

10.2.9) Les superfícies i distàncies que recullen els apartats anteriors no són aplicables per a
edificacions ja existents que hagin revertit al domini públic maritimoterrestre i sobre les 
quals el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient decideixi expressament el seu 
manteniment per les seves característiques singulars.

10.2.10) El que disposa aquest article s’aplica també a les ocupacions en domini públic 
maritimoterrestre que no tingui la naturalesa de ribera del mar

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el Reglament General de 
Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, estableixen «un règim 
diferenciat per als trams de platja urbans –els contigus a sòls urbanitzats– i per als trams de
platja naturals –els contigus a espais protegits o sòl rural–, i es determina que respecte a 
aquests últims s’imposi un nivell de protecció alt i es restringeixin les ocupacions. És clau 
mantenir en el seu estat natural les platges distants dels nuclis urbans i preservar l’ús comú 
de les platges urbanes».

2.- Que una de les excepcionalitats de les platges existents al terme municipal de 
Deltebre és que són naturals de manera que cal preservar-les com a tals.

- Article 11 sobre guinguetes o quioscs, el punt 2) diu:

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

Modificar el text de la següent manera:

2) L'Ajuntament determina el nivell de serveis i d'equipaments que en cada cas consideri més
adequat tenint en compte la legislació vigent i la tipologia de platja, sigui natural o urbana. En
el cas que no estiguin equipats amb serveis d'aigua corrent ni connectats a la xarxa 
d'evacuació d'aigües residuals o serveis anàlegs de tractament d’aigües residuals, es 
destinaran únicament i exclusivament a la venda de begudes, gelats i menjar servit en 
recipients reutilitzables o d’un sol ús fets de material biodegradable.»

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que minimitzar la problemàtica dels residus a les platges passa per fomentar la 
reducció de la generació de brossa i el foment de la reutilització dels envasos.

2.- Que els plàstics suposen un dels principals problemes existents de contaminació del 
medi marí.

3.- Que l’Ajuntament de Deltebre participa a la campanya «Per un Delta Net» de foment 
dels canvis d’hàbits de consum de la població per a reduir la generació de brossa i 
l’arribada d’aquesta als espais naturals.

- Article 16 sobre l’acampada i campaments a les platges, el punt 3) diu:

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

Eliminar tot el punt 3 de l’article 16

El motiu que argumenta l’eliminació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.- Que el fet de dormir a la platja sense cap infraestructura no pot ser considerat com 
acampar.

- Article 26 sobre tinença d'animals domèstics, el punt 1) diu:

1) Queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la circulació
o permanència d'animals a la platja, excepte d’aquelles platges les quals l’Ajuntament 
determini aptes per l’accés d’animal domèstics.

Modificar el text de la següent manera:

1) Queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar llevat dels mesos de novembre a abril. 
Igualment queda prohibida la circulació o permanència d'animals a la platja, llevat dels 
mesos de novembre a abril. Aquesta prohibició s’exceptua a aquelles platges les quals 
l’Ajuntament determini aptes per l’accés d’animal domèstics.

El motiu que argumenta la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança és:

1.-  Que  les  platges  en  temporada  d’hivern  no  són  freqüentades  de  manera  que  la
presència d’animals domèstics no causa molèsties als usuaris.
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- Article 28 sobre mobiliari urbà, quedant de la següent manera:

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

Modificar el text de la següent manera:

1) L'Ajuntament ha de fomentar la col·locació de dutxes, renta-peus, bancs, passarel·les i 
altre mobiliari urbà per dotar-les d'un millor nivell d'equipaments només a les platges 
urbanes, és a dir, els trams de platja contigus a sòls urbanitzats.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el Reglament General de 
Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, estableixen «un règim 
diferenciat per als trams de platja urbans –els contigus a sòls urbanitzats– i per als trams de
platja naturals –els contigus a espais protegits o sòl rural–, i es determina que respecte a 
aquests últims s’imposi un nivell de protecció alt i es restringeixin les ocupacions. És clau 
mantenir en el seu estat natural les platges distants dels nuclis urbans i preservar l’ús comú 
de les platges urbanes».

2.- Que una de les excepcionalitats de les platges existents al terme municipal de 
Deltebre és que són naturals de manera que cal preservar-les com a tals.

- Article 39 sobre la tipificació de les infraccions, els punts 6 m) i 6 n) diuen:

m) Banyar els animals domèstics al mar, a les dutxes, a les fons o als rentapeus.

n) La circulació o permanència d'animals a la platja llevat dels gossos pigall que acompanyen
les persones a les quals serveixen, sempre que, després de ser degudament advertits de la 
necessitat de respecte el dret dels altres, es continuessin realitzant.

Modificar el text de la següent manera:

m) Banyar els animals domèstics al mar, a les dutxes, a les fons o als rentapeus, dins del 
període de prohibició establert en l’article 26.1

n) La circulació o permanència d'animals a la platja dins del període de prohibició establert 
en l’article 26.1, llevat dels gossos pigall que acompanyen les persones a les quals serveixen,
sempre que, després de ser degudament advertits de la necessitat de respecte el dret dels 
altres, es continuessin realitzant.

Els motius que argumenten la modificació d’aquest punt de l’article de l’ordenança són:

1.- Que la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el Reglament General de 
Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, estableixen «un règim 
diferenciat per als trams de platja urbans –els contigus a sòls urbanitzats– i per als trams de
platja naturals –els contigus a espais protegits o sòl rural–, i es determina que respecte a 
aquests últims s’imposi un nivell de protecció alt i es restringeixin les ocupacions. És clau 
mantenir en el seu estat natural les platges distants dels nuclis urbans i preservar l’ús comú 
de les platges urbanes».

2.- Que una de les excepcionalitats de les platges existents al terme municipal de 
Deltebre és que són naturals de manera que cal preservar-les com a tals.
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NOVENA.- 

ORDENANÇA NÚMERO 11 REGULADORA DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR I DELS TREBALLS EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT EN SUBSTITUCIÓ DE MULTES PECUNIÀRIES

- Preàmbul diu que:

[...] No solament la regulació de la present ordenança preveu el règim jurídic del procediment
sancionador per aquells actes o omissions susceptibles de ser considerats infracció, sinó que
també preveu, com a mesura alternativa de correcció de conductes contràries a l’ordenament
jurídic i les normes municipals, el règim jurídic de substitució de multes pecuniàries per 
treballs en benefici de la comunitat que, permetrà a l’Ajuntament fomentar els valors 
democràtics, socials i de civisme entre la població de Deltebre. [...]

Modificar el text de la següent manera:

[...] No solament la regulació de la present ordenança preveu el règim jurídic del procediment
sancionador per aquells actes o omissions susceptibles de ser considerats infracció, sinó que
també preveu, com a mesura alternativa de correcció de conductes contràries a l’ordenament
jurídic i les normes municipals. [...]

El motiu que argumenta la modificació del preàmbul de l’ordenança és:

1.- Que el canvi de sancions pecuniàries per treballs a la comunitat no són suficients per
fomentar els valors que diu el preàmbul de l’ordenança.

- Article 3 sobre òrgans competents, els punts 1), 2), 3) i 4) diuen que:

1) En el terme municipal de Deltebre serà competent per incoar els procediments 
sancionadors, per adoptar mesures provisionals i per resoldre els procediments 
sancionadors, l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Deltebre, excepte en aquells casos on
les normatives sectorials o les ordenances vigents atribueixen específicament la 
competència a altres òrgans.

2) L’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Deltebre pot delegar o desconcentrar la 
competència sancionadora als membres de la corporació local.

3) En tot cas, la delegació o desconcentració de competències en l’àmbit sancionador haurà 
de complir els següents requisits:

a) determinar els assumptes que es deleguen o es desconcentren.

b) determinar les potestats que es deleguen o desconcentren.

c) les condicions concretes de l’exercici de la potestat sancionadora delegada o 
desconcentrada.

4) La delegació o desconcentració de les competències previstes en el present article, haurà 
de complir les exigències de publicitat previstes en la normativa de procediment sancionador
de Catalunya.

Modificar el text de la següent manera:

1) En el terme municipal de Deltebre seran competents per incoar els procediments 
sancionadors, per adoptar mesures provisionals i per resoldre procediments sancionadors, 
una comissió formada per un mínim de tres persones designades pel ple municipal.

Eliminar tot els punts 2), 3) i 4) de l’article 3.
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El motiu que argumenta la modificació i eliminació dels punts d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 24 sobre iniciació del procediment, el punt 1) diu que:

1) Serà competent per acordar la iniciació del procediment l’Alcalde o Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Deltebre, que en el mateix acord, nomenarà un instructor i si s’escau un 
secretari.

Modificar el text de la següent manera:

1) Serà competent per acordar la iniciació del procediment la comissió nomenada a l’article 
3.1 d’aquesta ordenança.

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 30 sobre resolució del procediment sancionador, el punt 6) diu que:

6) En aquells casos en que, l’infractor hagi sol·licitat durant la fase d’al·legacions de la 
proposta de resolució, acollir-se al règim de substitució de multes per treballs en benefici de 
la comunitat previst al Títol III d’aquesta Ordenança i, aquesta hagi estat acceptada per 
l’Alcalde, la resolució del procediment sancionador haurà de contenir la informació relativa al
punt tercer d’aquest article més les determinacions de l’article 52.

Modificar el text de la següent manera:

6) En aquells casos en que, l’infractor hagi sol·licitat durant la fase d’al·legacions de la 
proposta de resolució, acollir-se al règim de substitució de multes per treballs en benefici de 
la comunitat previst al Títol III d’aquesta Ordenança i, aquesta hagi estat acceptada per la 
comissió nomenada a l’article 3.1 d’aquesta ordenança, la resolució del procediment 
sancionador haurà de contenir la informació relativa al punt tercer d’aquest article més les 
determinacions de l’article 52.

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 32 sobre àmbit d’aplicació del procediment abreujat sancionador, el punt 2) diu que:

2) La iniciació del procediment sancionador pel seu mètode abreujat no exclou a l’Alcalde o 
Alcaldessa de proposar o acordar en qualsevol moment que el procediment es tramiti 
d’acord amb el procediment sancionador ordinari.
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Modificar el text de la següent manera:

2) La iniciació del procediment sancionador pel seu mètode abreujat no exclou a la comissió 
nomenada a l’article 3.1 d’aquesta ordenança, de proposar o acordar en qualsevol moment 
que el procediment es tramiti d’acord amb el procediment sancionador ordinari.

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 40 sobre persones legitimades a acollir-se al règim de substitució de multes, el punt 3) diu:

3) Sens perjudici del que estableix l’apartat c) de l’article anterior, l’Alcalde o Alcaldessa pot 
acordar la substitució de multes d’aquelles persones reincidents per raons pedagògiques, de 
compromís social i per fomentar la seva reeducació.

Modificar el text de la següent manera:

3) Sens perjudici del que estableix l’apartat c) de l’article anterior, la comissió nomenada a 
l’article 3.1 d’aquesta ordenança pot acordar la substitució de multes d’aquelles persones 
reincidents per raons pedagògiques, de compromís social i per fomentar la seva reeducació.

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 42 sobre competència per resoldre, diu que:

Serà competent per resoldre la substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat 
l’Alcalde o Alcaldessa, o els altres membres de la corporació local els quals se’ls hagi delegat
aquesta competència.

Modificar el text de la següent manera:

Serà competent per resoldre la substitució de multes per treballs en benefici de la comunitat 
la comissió nomenada a l’article 3.1 d’aquesta ordenança

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 51 sobre informe de l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, el punt 2) diu que:

2) Emès l’informe, aquest serà elevat juntament amb l’expedient sancionador i la sol·licitud 
de substitució de multes a l’Alcalde o Alcaldessa per tal que resolgui.
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Modificar el text de la següent manera:

2) Emès l’informe, aquest serà elevat juntament amb l’expedient sancionador i la sol·licitud 
de substitució de multes de la comissió nomenada a l’article 3.1 d’aquesta ordenança per tal 
que resolgui.

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.

- Article 56 sobre assignació dels treballs en benefici de la comunitat, el punt 2) diu que:

2) L’assignació dels treballs s’acordarà per mitjà de Decret d’Alcaldia que haurà de contenir 
el següent:

a) el treball previst per l’infractor.

b) el lloc, data i hora en la qual ha de comparèixer.

c) l’horari en que s’efectuaran els treballs.

d) la persona responsable del seguiment i control dels treballs. 

Modificar el text de la següent manera:

2) L’assignació dels treballs s’acordarà mitjançant un informe redactat per la comissió 
nomenada a l’article 3.1 d’aquesta ordenança, que haurà de contenir el següent:

a) el treball previst per l’infractor.

b) el lloc, data i hora en la qual ha de comparèixer.

c) l’horari en que s’efectuaran els treballs.

d) la persona responsable del seguiment i control dels treballs. 

El motiu que argumenta la modificació del punt d’aquest article de l’ordenança és:

1.- Que l’alcalde, com a única persona, no pot ser qui decideixi unilateralment aquestes 
mesures. Per això, és necessari la creació d’una comissió d’un mínim de tres persones 
designades pel ple municipal que assumeixin aquestes tasques.
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