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Núm. 2310
AJUNTAMENT DE ROSES
Àrea de Serveis Territorials
Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora d’usos, aprofitament i activitats al domini pública marítim terrestre de Roses
Exp.:3953/09
Codi: 1.1.1.6
El Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
31 de gener de 2011, va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora d’usos, aprofitament, i activitats al domini públic marítim
terrestre de Roses (AL-09003-OT), el contingut literal de la qual és
el següent:
ORDENANÇA REGULADORA D’USOS, APROFITAMENT I ACTIVITATS AL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE ROSES
PREÀMBUL
ÀMBIT NORMATIU
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Règim jurídic
Article 4. Competències municipals
CAPÍTOL II. DEFINICIONS
Article 5. Definicions
CAPÍTOL III. AUTORITAT MUNICIPAL
Article 6. Autoritat municipal
TÍTOL SEGON. NORMES D’ÚS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS D’ÚS
Article 7. Drets i deures dels usuaris
Article 8. Règim general d’utilització de la zona de domini públic
maritimoterrestre
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Article 9. Situacions anormals
Article 10. Línia elèctrica
Article 11. Empreses subministradores
Article 12. Utilitzacions no autoritzades
CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS TEMPORALS A
LES PLATGES
Article 13. Ús públic
Article 14. Obres o instal·lacions no desmuntables
Article 15. Inspeccions
Secció primera. Instal·lacions temporals
Article 16. Adjudicació
Article 17. Obligacions comunes dels autoritzats
Article 18. Especificacions per als titulars de guinguetes i quioscos
Article 19. Especificacions per a gandules, tendals i ombrel·les
Article 20. Artefactes flotants
Article 21. Escultures professionals a la sorra
Secció segona. Activitats temporals extraordinàries
Article 22. Concepte d’activitat o instal·lació temporal extraordinària
Article 23. Necessitat d’autorització
Article 24. Concurrència de circumstàncies especials
Article 25. Activitats temporals extraordinàries organitzades per
l’Ajuntament
CAPÍTOL III. ESTACIONAMENT O CIRCULACIÓ DE VEHICLES
I ACAMPADES O CAMPAMENTS
Article 26. Prohibició d’estacionament i circulació de vehicles
Article 27. Vehicles de neteja, de manteniment, de vigilància i salvament i cadires per a minusvàlids
Article 28. Prohibició d’acampades i campaments a les platges
Article 29. Requeriments i desobediència
CAPÍTOL IV. PESCA RECREATIVA
Article 30. Condicions generals
Article 31. Fires, concursos i altres
Article 32. Prohibicions
CAPÍTOL V. ACTIVITATS ESPORTIVES, CULTURALS I JOCS
Secció primera. Activitats lúdiques, esportives i culturals
Article 33. Condicions generals
Article 34. Autoritzacions
Article 35. Pràctica de l’activitat esportiva d’estels, surf, surf de vela,
surf d’estel i altres esports similars
Secció segona. Jocs
Article 36. Pràctica dels jocs

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 103

Núm. 38 – 24 de febrer de 2011

CAPÍTOL VI. VENDA AMBULANT I ALTRES ACTIVITATS
Article 37. Venda ambulant i altres activitats
CAPÍTOL VII. AVARADA I FONDEIG D’EMBARCACIONS
Article 38. Navegació
Article 39. Fondeig d’embarcacions
Article 40. Dipòsit i abandó
CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT, PINTADES O GRAFITS
Article 41. Publicitat
Article 42. Pintades o grafits
TÍTOL TERCER. NORMES DE CARÀCTER HIGIÈNIC I SANITARI
Article 43. Condicions higienicosanitàries de les zones de bany
Article 44. Neteja de les platges
Article 45. Mobiliari urbà
Article 46. Cabines sanitàries
Article 47. Residus
Article 48. Neteja i gestió de residus en les concessions i autoritzacions
Article 49. Tinença d’animals domèstics
Article 50. Campanyes de sensibilització
TÍTOL QUART. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CAPÍTOL I. VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME
Article 51. Vigilància de les zones de bany
Article 52. Salvament i socorrisme
Article 53. Senyalització i banderes de bany
Article 54. Altres serveis de seguretat
Article 55. Indicacions del personal de salvament i socorrisme
Article 56. Prohibició de simulació
CAPÍTOL II. SEGURETAT
Article 57. Abalisament de les platges
TÍTOL CINQUÈ. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Article 58. Prohibició d’abocaments
Article 59. Embarcacions i contaminació
Article 60. Emissions acústiques
Article 61. Foc
Article 62. Efectes sobre la biodiversitat
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TÍTOL SISÈ. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
Article 63. Infraccions
Article 64. Responsables
Article 65. Tipificació de les infraccions
TÍTOL SETÈ. RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. SANCIONS
Article 66. Règim general de les sancions
Article 67. Graduació de les sancions
Article 68. Concurrència de sancions
CAPÍTOL II. ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR
Article 69. Competència
Article 70. Reparació de danys
Article 71. Rebaixa de la multa per assumpció de responsabilitat
Article 72. Substitució de multes i reparació de danys per treballs en
benefici de la comunitat
Article 73. Recaptació executiva fora del terme municipal
Article 74. Procediment sancionador
Article 75. Valoració de delicte o falta
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ FINAL
PREÀMBUL
Les platges, i el domini públic maritimoterrestre en general, és un recurs natural atractiu i altament utilitzat. Com que és un espai fràgil,
i ha de suportar una elevada pressió d’ús, li cal una especial atenció
i ordenació. A més, s’ha de garantir la seguretat i la compatibilitat de
tots els usos, tot millorant la qualitat dels serveis oferts i la qualitat
ambiental de les platges i del domini públic maritimoterrestre.
Un dels trets característics del municipi de Roses és que bona part
del seu litoral, i per tant, algunes de les seves platges i cales, estan
incloses dins del Parc Natural del Cap de Creus.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Roses ha elaborat i aprovat la
present Ordenança, la finalitat de la qual és regular la utilització i
l’aprofitament d’aquest espai, garantir l’ús públic, protegir la salut
pública i preservar el medi ambient del domini públic maritimoterrestre. Aquesta Ordenança ha d’esdevenir un instrument de cons-
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cienciació, convivència i gestió eficaç del domini públic maritimoterrestre del terme municipal de Roses.
Els capítols i els articles estableixen la regulació d’ús i aprofitament
d’instal·lacions i activitats temporals de les platges, la pesca recreativa, la venda ambulant, l’avarada i el fondeig d’embarcacions, les
normes de caràcter higienicosanitari, les normes de vigilància i seguretat, i la protecció del medi ambient.
ÀMBIT NORMATIU
La Constitució espanyola reconeix, en el seu article 45, el dret de
tots a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament
de la persona, així com el deure de conservar-lo. Correspon als poders públics vetllar per la utilització racional de tots els recursos
naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i
defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu
article 66.3 apartats a), f) i h), atribueix als municipis l’exercici de
competències per a garantir la seguretat en els llocs públics (entre
els quals es troben les platges), la protecció del medi i la protecció
de la salubritat pública.
La Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes i el seu reglament de desenvolupament, estableix les competències municipals, les quals estan
exposades en l’article 4 de la present Ordenança.
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
La present Ordenança té per objecte regular les condicions generals
d’utilització i aprofitament per part dels usuaris de les platges per
tal de garantir l’ús públic del mar, de la seva riba, de les zones de
protecció i servitud, i de la resta de l’espai de domini públic maritimoterrestre, protegir la salut pública i preservar el medi ambient.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta ordenança serà d’aplicació per als usos, la prestació de
serveis i les instal·lacions o elements ubicats a les platges, cales i
al passeig Marítim de Roses, sens perjudici de les competències
d’altres administracions en la matèria.
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2. L
 ’àmbit territorial està comprès per l’espai del domini públic maritimoterrestre, les seves zones de protecció i de servitud d’ús
públic i la riba del mar del municipi de Roses.
Article 3. Règim jurídic
L’Ajuntament de Roses, dins de l’àmbit de gestió dels propis interessos municipals, i amb plena capacitat per al compliment de les
seves finalitats, regula els diferents aspectes i usos de les seves platges, d’acord amb les competències establertes en la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i llurs modificacions; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim
Local i llurs modificacions; Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes; el
Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei de costes; la present
Ordenança, i totes les altres normes jurídiques de caràcter estatal,
autonòmic i local que li siguin aplicables.
Article 4. Competències municipals
D’acord amb l’article 115 de la Llei 22/88, de 28 de juliol, de costes, les competències municipals, sense perjudici de la legislació autonòmica, són les següents:
a. Informar de l’atermanament del domini públic maritimoterrestre.
b. Informar de les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per a l’ocupació i l’aprofitament del domini
públic maritimoterrestre.
c. Explotar, el seu cas, els serveis de temporada que puguin establirse a les platges en qualsevol de les formes de gestió directa o
indirecta prevista per la legislació de règim local.
d. Mantenir les platges i els llocs públics de bany en les degudes
condicions de netedat, higiene i salubritat, així com vigilar i vetllar per les normes i instruccions dictades per l’Administració de
l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
CAPÍTOL II. DEFINICIONS
Article 5. Definicions
Per una millor comprensió de la terminologia, s’entén com a:
a. Platges: les zones de dipòsit de materials solts com sorres, graves
i còdols, inclosos els talussos i les dunes, amb vegetació o sense,
formades per l’acció del mar o del vent marí i/o altres causes
naturals o artificials.
b. Aigües de bany: són aquelles en les quals el bany està expressament autoritzat.
c. Zona de bany: és el lloc on es troben les aigües de caràcter marí
i els seus voltants, que són part accessòria d’aquesta amb relació
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als usos turístics i recreatius. En tot cas, es considera com a zona
de bany aquella que està correctament abalisada per a aquest finalitat. En els trams de costa que no estiguin abalisats, es considera com a zona de bany la franja de mar contigua a la costa
d’una amplada de 200 metres a les platges i de 50 metres a la resta
de la costa.
d. Zona de varada: és la destinada a l’estada, embarcament, desembarcament i manteniment d’embarcacions professionals i de
lleure, correctament llistades.
e. Temporada de platja: és el període de temps en què es preveu una
afluència important d’usuaris a les platges. Es considera temporada de platja el període establert en el Pla d’usos de temporada
del domini públic marítim terrestre o pels títols habilitants corresponents.
f. Acampada: instal·lació de tendes de campanya, para-sols no
diàfans en els seus laterals, o de vehicles o remolcs.
g. Campament: acampada organitzada i dotada dels serveis establerts en la normativa vigent.
h. Venda no sedentària: venda ambulant o efectuada en punts no
estables per venedors habituals o ocasionals.
i. Banderes de senyalització d’habilitació per al bany: determinarà
l’aptitud de les condicions de les aigües per al bany. Amb la finalitat de procurar una visibilitat adequada, les dimensions de la
bandera serà d’1 metre per 1,5 metres. Les banderes es classificaran per colors:
− Verda: permès el bany
− Groga: precaució. Permet el bany amb certes restriccions. Prevé d’un cert perill del bany derivat de les condicions del mar
observades i/o a causa de l’existència d’animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.
− Vermells: prohibit el bany. Prevé d’un greu perill per a la vida
o la salut de les persones, bé sigui per les condicions del mar
o per l’existència d’animals, elements flotants, contaminació o
altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.
No obstant això, les banderes anteriors es podran complementar
amb d’altres que indiquin concretament el perill que cal prevenir.
k. Animal de companyia: tot aquell animal, tant domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, mantingut per les persones que
conviuen amb ells amb fins educatius, socials o lúdics, i que assumeixen les responsabilitats inherents a la seva convivència, sense
que existeixi cap activitat lucrativa sobre aquest animal.
l. Pesca marítima recreativa: aquella que es porta a terme per afició o esport, sense retribució i sense ànim de lucre. Les captures
aconseguides per mitjà d’aquesta activitat seran destinades ex-

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 108

Núm. 38 – 24 de febrer de 2011

clusivament al consum propi del pescador o pescadora o per a
finalitats benèfiques o socials. Les pesca marítima recreativa podrà ser exercida en superfície, des d’embarcacions o des de terra,
i submarina, nedant o cabussant-se a pulmó lliure.
m. Servitud de protecció: la definició de la servitud de protecció és l’establerta a la Llei de costes. Es poden autoritzar dins
d’aquesta zona instal·lacions i activitats que per la seva naturalesa no puguin tenir una altra ubicació o realitzin un servei
necessari o convenient per a l’ús del domini públic. Cal que les
activitats i usos públics o privats en els terrenys inclosos dins de
la zona de servitud de protecció s’ajustin, en tot cas, a allò previst al planejament urbanístic vigent i que respectin qualsevol
altra normativa que sigui d’aplicació.
n. Servitud de trànsit: la servitud de trànsit recau sobre una franja
de 6 metres terra endins a partir del límit interior de la ribera de
mar. Aquesta zona s’ha de deixar permanentment lliure per al
pas públic de vianants i per a vehicles de vigilància i salvament,
llevat dels espais especialment protegits. En llocs de trànsit difícil o perillós, es pot arribar a ampliar tant com sigui necessari,
fins a un màxim de 20 metres
o. 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 habilitats, dins de cada platja, en la longitud
i amplada que demanin la seva naturalesa i la finalitat de l’accés.
CAPÍTOL III. AUTORITAT MUNICIPAL
Article 6. Autoritat municipal
1. L’autoritat municipal, o els seus agents, podran advertir verbalment els que infringeixen qualsevol de les disposicions contingudes en la present Ordenança a fi que cessin l’activitat prohibida o
realitzin l’obligació deguda de forma immediata, sense perjudici
de la incoació de l’expedient sancionador quan escaigui, o, en el
seu cas, s’emeti acta de denúncia a l’Administració competent.
2. El personal de salvament i/o socorrisme donarà suport a
l’autoritat municipal en les tasques informatives de tot l’establert
en la present Ordenança.
TÍTOL SEGON. NORMES D’ÚS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS D’ÚS
Article 7. Drets i deures dels usuaris
1. Aquesta Ordenança regula els drets i deures dels veïns, habitants i visitants del municipi en relació amb l’ús del mar i de
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2.

3.
4.

5.

la seva riba. Els usuaris de la zona de domini públic i la seva
zona de protecció tenen dret al manteniment i a la millora dels
nivells de medi ambient i qualitat de vida exigible, d’acord amb
l’ordenament vigent i amb aquesta Ordenança.
Tots els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar correctament l’espai
públic regulat en aquesta Ordenança, així com les instal·lacions
i el mobiliari urbà que hi hagi, d’acord amb la seva naturalesa,
destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres usuaris a usar-lo i a gaudir-ne.
Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes
establerts en la legislació vigent sectorial d’aplicació.
L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes adients per atendre
les reclamacions, les denúncies o els suggeriments dels usuaris i
per exercir les accions que en cada cas escaiguin.
Tots els usuaris tenen el deure de complir les normes contingudes
en aquesta Ordenança i de denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin un coneixement cert. En general, tots
els usuaris estan obligats, quant a la neteja de les platges i de les
aigües de bany, a observar una conducta que tendeixi a evitar-ne
i prevenir-ne l’embrutiment.

Article 8. Règim general d’utilització de la zona de domini públic
maritimoterrestre
1. La utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre és
lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i en harmonia amb
el tarannà d’activitats com passejar, estar-se, banyar-se, navegar,
embarcar, desembarcar, avarar, pescar i altres actes semblants
que no requereixin obres ni instal·lacions de cap tipus i que es
portin a terme segons les lleis i reglaments vigents, així com segons aquesta Ordenança.
2. La passejada, l’estada i el bany pacífic a la platja i al mar tenen
preferència sobre qualsevol altre ús; en qualsevol cas, es respectaran sis metres lliures d’obstacles, des del trencant de les onades
cap a l’interior de la sorra de les platges.
3. Únicament es pot autoritzar l’ocupació del domini públic maritimoterrestre per poder desenvolupar aquelles activitats que, per
la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. Aquestes
activitats o instal·lacions han d’exercir una funció o fer un servei
públic. En qualsevol cas la seva ocupació serà la mínima possible.
4. Les instal·lacions que s’autoritzin a les platges seran de lliure
accés públic, a excepció que, per raons de policia, d’economia
o qualsevol altra d’interès públic, degudament justificades,
s’autoritzin altres modalitats d’ús sense que en cap cas pugui
desnaturalitzar-se l’ús públic de les platges.
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5. Q
 ueda prohibit efectuar, en els camins d’accés a la platja, qualsevol activitat com aparcament, dipòsit de materials, etc., que impedeixi l’accés a la platja de persones o vehicles que comptin amb
la corresponent autorització.
6. Els embarcadors, rampes i altres tipus d’atracadors per a les embarcacions de qualsevol tipus i per a artefactes flotants, que no
siguin públics o que no hagin estat instal·lats per l’Ajuntament o
per una administració competent, no es poden ubicar fora de la
zona de serveis dels ports.
7. Queda prohibit cavar forats a la sorra, quan per les seves característiques suposin un risc per als seus usuaris o un obstacle per
a la neteja i manteniment de la higiene de la platja. Els restants
s’hauran de cobrir abans d’abandonar la zona en la qual s’hagin
fet.
8. Es prohibeix el botellón o actes similars a les platges.
Article 9. Situacions anormals
1. En cas de condicions meteorològiques adverses, greu risc, catàstrofe, calamitat pública o qualsevol altre estat de necessitat,
urgència o concurrència de situacions anòmales o excepcionals,
l’Ajuntament podrà disposar, immediatament i sense tramitació
ni indemnització prèvia, del domini públic ocupat i de les obres i
instal·lacions concedides o autoritzades, en la mesura que calgui
per a la protecció i seguretat dels béns i persones afectades. Així
mateix podrà ordenar, en el seu cas, la retirada de tot tipus de
para-sols, cadires, gandules, etc.
2. L’alcaldia, en l’àmbit de les seves competències, podrà tancar
temporalment el domini a l’ús públic quan les circumstàncies
així ho aconsellin i durant el temps estrictament necessari, per
evitar riscos a la seguretat o a la salut dels usuaris o en altres
situacions anòmales o excepcionals, sense que aquest tancament
pugui donar lloc a cap tipus d’indemnització.
Article 10. Línia elèctrica
1. No es permetran a les platges, cales i Passeig Marítim línies elèctriques aèries paral·lels a la costa, excepte si hi ha una impossibilitat material degudament justificada.
2. En qualsevol altre cas, per a la realització d’activitats autoritzades
es podrà disposar de línies elèctriques soterrades o degudament
protegides.
Article 11. Empreses subministradores
Queda totalment prohibida la connexió a la xarxa d’enllumenat
públic i a la xarxa de distribució d’aigua potable municipal. Per
garantir la correcta connexió a les xarxes de subministrament i la
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correcta reposició del terreny, l’Ajuntament podrà exigir un aval.
L’import d’aquest aval es determinarà en cada cas, segons el tipus
d’ocupació, superfície i altres factors.
Article 12. Utilitzacions no autoritzades
L’Ajuntament podrà preveure qualsevol de les actuacions previstes en la Llei de costes i en el seu Reglament de desenvolupament,
així com en altres normes jurídiques, per a aquelles utilitzacions
del domini públic maritimoterrestre no autoritzades prèviament
per l’Administració competent, sense perjudici de la incoació d’un
expedient sancionador d’acord amb allò previst en aquesta Ordenança i la comunicació a una altra Administració competent per
prendre les mesures que considerin adients.
CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS TEMPORALS A
LES PLATGES
Article 13. Ús públic
En cap cas, l’atorgament de les autoritzacions per als serveis de temporada de les platges pot desnaturalitzar el principi d’ús públic de
les platges.
Pel que fa a les ocupacions hostaleres i comercials, aquestes es regiran pels criteris d’ocupació establerts en l’Ordenança reguladora
de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i
comercial de Roses.
Article 14. Obres o instal·lacions no desmuntables
L’ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre amb
obres no desmuntables, així com les instal·lacions desmuntables
que per la seva naturalesa, finalitat o altres circumstàncies requereixin un termini d’ocupació superior a un any, queden subjectes a
una concessió administrativa prèvia atorgada per l’Administració
competent. El procediment per a l’atorgament de la concessió
s’ajustarà a allò establert en la Llei de costes, en el Reglament que
la desenvolupa i a les normes jurídiques establertes per la Generalitat de Catalunya.
Article 15. Inspeccions
Els serveis municipals podran dur a terme, durant la vigència de
les autoritzacions administratives i en qualsevol moment, una inspecció per a verificar el compliment d’aquestes obligacions, la qual
podrà coincidir, si escau, amb la que es dugui a terme per altres
motius.
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Secció primera. Instal·lacions temporals
Article 16. Adjudicació
1. L’Ajuntament de Roses, dins de l’àmbit dels interessos que li són
propis, determinarà les necessitats existents d’instal·lacions temporals a les platges, i en el seu cas, d’acord amb aquestes necessitats, establirà el procediment legalment establert per a la gestió
directa o indirecta d’aquests serveis.
2. Les autoritzacions s’atorgaran amb caràcter personal i intransferible inter vius.
Article 17. Obligacions comunes dels autoritzats
1. Les instal·lacions seran autoritzades pels títols habilitants preceptius o pels previstos en el Pla d’usos. En virtut de la potestat
de l’Ajuntament, en exercici de les seves competències i amb la
finalitat d’assolir els objectius previstos en aquesta Ordenança,
aquest establirà les zones on emplaçar i exercir els diferents serveis i activitats en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança.
2. L’horari de funcionament de les instal·lacions de temporada en
l’àmbit de la sorra serà l’establert als títols habilitants respectius
o en el Pla d’usos, però per defecte serà de les 08.00 hores fins a
les 21.00 hores.
3. Les instal·lacions que s’autoritzin seran de pública concurrència,
llevat que per raons de policia, d’economia i altres d’interès públic, correctament justificades, s’autoritzin altres modalitats d’ús.
4. No es permetrà obra fixa en l’espai públic objecte d’aquesta Ordenança, excepte que disposi de la prèvia autorització, ni deixar
restes de qualsevol element utilitzat en l’activitat, sigui quina sigui, un cop finalitzat el termini d’autorització previst.
5. L’ocupació de la platja per 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 d’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 o altres títols habilitants.
6. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de
tenir-la en bon estat i en perfectes condicions de seguretat, higiene, salubritat i ornamentació pública, i de reposar-la, per raó
d’envelliment per l’ús, si fos el cas, i/o a petició de l’Ajuntament.
7. Les instal·lacions que donin un servei a l’usuari han de disposar
d’un llistat de preus situat en un lloc ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i, com a mínim, un
idioma estranger. D’altra banda també han de disposar de fulls
de reclamació a disposició del públic i d’una persona responsable que pugui atendre les reclamacions i consultes que desitgin
formular els usuaris.
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8. N
 o es permetrà la delimitació, per part de particulars, de la zona
objecte d’autorització. Tots els elements que s’instal·lin en l’espai
públic objecte d’aquesta Ordenança hauran de respondre als
requisits d’homologació d’acord amb la seva normativa específica de normalització. Aquest requeriment és preceptiu per a
l’autorització de la seva instal·lació.
9. Els titulars de les instal·lacions temporals de les platges hauran de presentar anualment, amb anterioritat a l’inici del muntatge i explotació, tota la documentació prèvia sol·licitada per
l’ajuntament o necessària per a l’inici de l’activitat.
10. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a ajustar el funcionament de les seves instal·lacions als procediments i a les instruccions que específicament s’estableixin al Sistema de Gestió
Ambiental implantat a les platges, cales i Passeig Marítim del
municipi de Roses.
11. L’Ajuntament podrà exigir als autoritzats qualsevol tipus
d’informació, col·laboració, etc., en aquells temes relacionats
amb el Sistema de Gestió Ambiental de les platges i el passeig
Marítim de Roses.
12. És necessari disposar d’una assegurança de responsabilitat civil,
accidents i danys ambientals que haurà de mantenir-se en vigor
durant l’explotació.
13. Anirà a càrrec dels autoritzats l’obtenció de tots aquells permisos, autoritzacions, dret d’enganxament i escomesa necessaris.
14. L’execució i explotació de les instal·lacions es durà a terme sota
el risc i la responsabilitat exclusiva del titular de la instal·lació.
15. Totes les instal·lacions hauran de disposar d’una farmaciola
d’urgència.
16. Els autoritzats estan obligats al compliment totes les obligacions
que es derivin de la seva activitat, com poden ser seguretat social, prevenció de riscos laborals, responsabilitat civil, consum,
sanitat, tributs i altres que estableixin les normes d’aplicació,
sense que l’Ajuntament sigui responsable ni directament ni subsidiàriament de l’incompliment de les esmentades obligacions.
17. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable del
compliment de totes i cadascuna de les prescripcions a les quals
estan subjectes.
18. Els autoritzats compliran les obligacions sobre neteja i gestió de
residus que contingui la present Ordenança.
19. Per facilitar el trànsit i el treball de la maquinària que fa els
treballs de neteja, o per qualsevol altra necessitat, s’hauran de
complir les següents observacions:
a. El mobiliari utilitzat per a les guinguetes com cadires, taules,
para-sols, etc., haurà de quedar recollit al final de la jornada.
b. La mateixa norma s’aplicarà per a les gandules.
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c. E
 ls elements fixos com pals, etc., que s’instal·lin per a qualsevol activitat (voleibol, etc.), hauran d’instal·lar-se seguint les
instruccions dels serveis municipals.
20. Queda prohibit efectuar qualsevol dipòsit o emmagatzematge
de materials o estris a la vista dels usuaris de les platges.
21. En cap cas es permetrà l’abocament d’aigües residuals en cap
medi receptor com sorra, palets o còdols, aigua i rieres o recs, excepte que l’adjudicatari disposi d’una autorització d’abocament
de l’administració corresponent.
22. S’hauran de respectar els nivells de sorolls i els nivells de contaminació lumínica establerts per la normativa municipal, autonòmica i estatal, sobre la protecció de la contaminació acústica
vigent i de protecció de la contaminació lumínica.
23. S’haurà de notificar als responsables de l’Ajuntament de qualsevol situació anòmala en el funcionament de la instal·lació.
24. L’Ajuntament podrà exposar a les instal·lacions qualsevol tipus d’informació relativa al Sistema de Gestió Ambiental de les
platges que consideri oportuna.
25. Les autoritzacions de temporada no podran ser explotades per
persones diferents a les autoritzades.
26. Seguint les prescripcions establertes en els títols habilitants corresponent o en el Pla d’usos, s’haurà de dipositar la fiança corresponent.
27. Les activitats incloses en el Pla d’usos o en el títol habilitant
hauran de disposar del corresponent títol que l’habiliti per a
l’exercici de l’activitat i hauran de complir la normativa municipal, autonòmica i estatal.
28. Les activitats desenvolupades en el mar hauran de disposar
de les corresponents autoritzacions de la Capitania Marítima,
segons les instruccions de navegació de les aigües interiors dictades per la citada entitat.
Article 18. Especificacions per als titulars de guinguetes i quioscos
1. La instal·lació de guinguetes, pel que fa a dimensions i distàncies
en relació amb les altres instal·lacions, resta subjecta a les disposicions legals i reglamentàries pertinents.
2. L’Ajuntament determinarà el nivell de serveis i d’equipaments
que en cada cas consideri més adequat. Totes les conduccions de
servei a aquestes instal·lacions hauran de ser subterrànies.
3. El sistema de sanejament garantirà una eliminació de les aigües residuals eficaç, així com l’absència de males olors. Les
instal·lacions hauran de connectar-se a la xarxa de sanejament
pública, si n’hi ha, i quedaran prohibits, en qualsevol cas, els sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar la sorra de les
platges o la qualitat de les aigües de bany. En el cas que no esti-
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4.

5.

6.

7.

guin equipats amb serveis d’aigua corrent ni connectats a la xarxa de sanejament pública, es destinaran únicament i exclusivament a la venda de begudes, gelats i menjar servits en recipients
d’un sol ús.
En el supòsit que la guingueta o el quiosc disposi d’aigua corrent
i connexió a la xarxa de sanejament pública, haurà de disposar de
cabines sanitàries públiques (serveis higiènics públics). Aquestes cabines compliran les especificacions del codi d’accessibilitat.
L’autoritzat mantindrà aquest servei públic en les degudes condicions de netedat, higiene i salubritat.
Per mantenir una uniformitat de totes les instal·lacions de les platges, les guinguetes i les terrasses han de seguir les prescripcions
tècniques establertes en el títol habilitant corresponent, en el Pla
d’usos de temporada, en el catàleg d’ornamentació paisatgística
municipal o ser el model homologat que aprovi l’Ajuntament.
El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà el responsable del
compliment de totes i cadascuna de les prescripcions tècniques a
les quals estan subjectes.
Només s’autoritza el servei de begudes en gots d’un sol ús o en
gots de material reciclable (excepte vidre), i preferentment compostable.

Article 19. Especificacions per a gandules, tendals i ombrel·les
1. Les gandules, tendals i ombrel·les, i el seu nombre, han de ser les
autoritzades pel corresponent títol habilitant o en el Pla d’usos,
i s’han de col·locar segons els acotaments dibuixats en els plànols d’aquest. No se’n podrà canviar la ubicació, ni modificarne l’ocupació ni incrementar-ne el nombre sense la corresponent
autorització.
2. Les gandules, els tendals i les ombrel·les han de seguir les prescripcions tècniques establertes en el títol habilitant corresponent,
en el Pla d’usos de temporada, en el catàleg d’ornamentació
paisatgística municipal o ser del model homologat que aprovi
l’Ajuntament i no pot desentonar amb l’aspecte general de la
platja.
3. Aquest material s’ha de recollir diàriament i col·locar al lloc previst a tal efecte. En cas que no sigui utilitzat en la seva totalitat, el
material ha de romandre recollit i ben col·locat.
4. Cal deixar entre dues rengleres de gandules i tendals un pas lliure sense cap instal·lació, que ha de ser com a màxim un metre i
mig, i es pot variar segons l’amplada de cada platja.
5. Aquest tipus d’instal·lacions s’han de col·locar a partir dels 2 metres des de cada accés com a servitud d’accés a mar i sense cap
tipus d’instal·lacions. També cal deixar lliures les lleres de les rieres existents a les platges i les servituds de trànsit.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 116

Núm. 38 – 24 de febrer de 2011

6. L
 es ombrel·les han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no poden punxar i han de respectar sempre les correctes mesures de seguretat. Tampoc no poden presentar cap tipus de publicitat.
Article 20. Artefactes flotants
1. A la platja només es podrà autoritzar l’avarada d’artefactes flotants com patins, piragües i taules de surf, entre d’altres semblants.
2. Aquests artefactes han de realitzar l’entrada i sortida pels canals
corresponents a una velocitat de 3 nusos, han de navegar fora de
la zona de bany abalisada i seguir les instruccions de navegació
de Capitania Marítima.
3. Es prohibeix el bany i l’estada a les zones destinades a avarar
i dins dels canals d’entrada i sortida que estiguin correctament
abalisats.
4. El subjecte autoritzat haurà d’informar els usuaris de la prohibició de navegació dins de les zones reservades al bany, de la utilització dels canals d’avarada i treta de bastiments per part dels
seus clients i del perill que suposa per a les persones el lloguer
d’aquests artefactes en condicions meteorològiques adverses.
5. El subjecte autoritzat haurà de demanar a les autoritats competents els permisos necessaris per a la navegació d’aquests artefactes.
Article 21. Escultures professionals a la sorra
1. Està permesa la presència d’escultors a la sorra únicament en
aquelles platges o àmbits autoritzats per l’Ajuntament.
2. Els escultors hauran de disposar de la corresponent autorització
municipal per a realitzar les figures. En l’esmentada autorització,
es farà esment a la zona a utilitzar, el període de validesa de la
mateixa, així com qualsevol altra circumstància que la Corporació cregui oportuna. Els agents de l’autoritat podran sol·licitar en
qualsevol moment als escultors que mostrin l’esmentada autorització.
3. Les escultures que s’autoritzin a la sorra ocuparan una superfície
màxima de 12 metres quadrats, restant prohibit l’ús de cola, aerosols de colors i altres productes tòxics i perillosos en la formació de les escultures. Així mateix, és responsabilitat dels escultors
mantenir la zona ocupada i el seu entorn immediat en perfecte
estat de neteja i salubritat.
4. Els usuaris de les platges estaran obligats a la reposició de la
sorra en cas d’importants desplaçaments causats pel disseny
d’escultures.
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5. R
 esta prohibida l’acampada o el muntatge de qualsevol element
relacionat amb l’activitat autoritzada que suposi un ús privatiu
del domini públic.
6. L’incompliment dels condicionants esmentats en els punts anteriors suposarà la pèrdua automàtica de l’autorització atorgada,
sens perjudici de la sanció que es pugui imposar segons la tipificació de les infraccions de la present Ordenança.
Secció segona. Activitats temporals extraordinàries
Article 22. Concepte d’activitat o instal·lació temporal extraordinària
1. Es consideren activitats o instal·lacions temporals extraordinàries
a les platges aquelles que, d’acord amb la naturalesa de l’activitat
i dirigida als usuaris de les platges, es portin a terme de manera
ocasional, amb data i espai determinats.
2. L’Ajuntament de Roses exigirà, dins de l’àmbit de les seves competències, l’obtenció d’una autorització administrativa municipal per a la realització de qualsevol activitat o instal·lació extraordinària a les platges de Roses, sense perjudici de l’autorització
de l’Administració amb competències, segons l’activitat referida.
En cas contrari, resta prohibida la realització de l’activitat o la
col·locació d’infraestructures o instal·lacions.
3. L
 a realització d’aquestes activitats es realitzaran en els emplaçaments previstos en el Pla d’usos de temporada o títol habilitant.
Article 23. Necessitat d’autorització
1. La realització de qualsevol activitat o instal·lació temporal extraordinària a les platges de Roses quedarà subjecta a l’obtenció
de l’autorització administrativa municipal, sense perjudici de
l’autorització de l’Administració amb competències en la matèria
referida.
2. Per a l’obtenció de l’autorització municipal l’interessat, quan
efectuï qualsevol activitat considerada com a extraordinària,
haurà de sol·licitar aquesta autorització mitjançant un escrit presentat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, acompanyat de la documentació necessària, i com a mínim amb un
mes d’antelació a la data en què es prevegi dur a terme l’activitat.
Article 24. Concurrència de circumstàncies especials
Quan concorrin circumstàncies especials d’intensitat i una possible
gran afluència de públic, l’Ajuntament podrà incloure en els requisits per a l’obtenció de l’autorització de l’activitat la instal·lació de
WC per part de l’interessat o qualsevol altre requisit que es consideri d’interès públic.
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Article 25. Activitats temporals extraordinàries organitzades per
l’Ajuntament
1. Les activitats organitzades pels diferents departaments de
l’Ajuntament, o organismes dependents d’aquest, no estaran sotmesos al procediment establert en els articles anteriors, si bé per
conducte intern, i acompanyat d’una petita memòria, informin el
departament competent com a mínim amb un mes d’antelació a
la data que es prevegi dur a terme l’activitat. Tot això sens perjudici de la necessitat d’obtenir l’autorització de l’administració
corresponent per a l’ocupació que es dugui a terme en el domini.
2. Les activitats no s’amenitzaran amb fil musical excepte si són
intríseques a la pròpia de l’activitat organitzada i ha estat autoritzada. Tampoc se serviran begudes alcohòliques no relacionades
amb l’autorització pertinent.
CAPÍTOL III. ESTACIONAMENT O CIRCULACIÓ DE VEHICLES
I ACAMPADES O CAMPAMENTS
Article 26. Prohibició d’estacionament i circulació de vehicles
1. Es prohibeix l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles de qualsevol tipus a les platges i al passeig Marítim.
2. Els vehicles de subministrament de carburant per als creuers
turístics en cap cas podran utilitzar el passeig Marítim per fer
aquest subministrament.
Article 27. Vehicles de neteja, de manteniment, de vigilància i salvament i cadires per a minusvàlids
1. La prohibició a la qual es refereix l’article anterior no serà
d’aplicació a aquells vehicles que facin la neteja, el manteniment
i la vigilància de les platges o aquells que estiguin autoritzats.
Aquests vehicles no podran quedar estacionats a la platja o a la
zona de bany i s’hauran de retirar un cop acabada l’actuació que
hagi motivat el seu accés a la platja o a la zona de bany.
2. Queden autoritzades a estacionar i circular per les platges les
cadires per a minusvàlids, així com la utilització, en aigua de
mar, d’aquells aparells especialment dissenyats amb aquesta finalitat, sense perjudici de les precaucions que han d’adoptar els
mateixos minusvàlids i les persones que els assisteixen respecte a
la seva seguretat i a la de la resta dels banyistes.
Article 28. Prohibició d’acampades i campaments a les platges
1. Estan prohibits els campaments i les acampades, pernoctar a la
sorra de la platja, de forma individual o en grup, utilitzant tendes, sacs, paravent o elements similars, o fins i tot sense ells, durant tot l’any i a qualsevol hora.
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2. És assimilable a acampar el fet d’instal·lar-se a dormir a la platja.
Article 29. Requeriments i desobediència
1. Qui vulneri les prohibicions establertes en els anteriors articles
haurà de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels
agents de l’Administració, el domini públic ocupat, sense perjudici de la instrucció de l’expedient sancionador quan escaigui.
2. En cas de desobediència als requeriments de desnonament oferts
per l’autoritat competent, podran ser utilitzats els serveis de remolc, dipòsit, o d’altres que es considerin necessaris, i que aniran
a càrrec de l’infractor.
3. La policia local podrà retirar els elements instal·lats irregularment i dipositar-los a les dependències municipals.
4. Un cop retirats aquests elements, i/o dipositats en dependències
municipals, només podran ser retornats als seus propietaris quan
presentin un justificant que acrediti la seva propietat.
CAPÍTOL IV. PESCA RECREATIVA
Article 30. Condicions generals
En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret
109/1995, de 24 de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la pesca recreativa
marítima, durant la temporada de bany resta prohibit de practicar
activitats de pesca recreativa amb canya i queda limitada al següent:
a. S
 olament es pot practicar la pesca recreativa amb canya en els
espais delimitats en el Pla d’usos de temporada o en els corresponents títols habilitants (espigons, rocalls i/o a la línia marítima
sense abalisar), des de les 21.00 hores fins a les 07.00 hores, des
del dia 15 de maig al dia 15 de setembre, ambdós inclosos, llevat
d’autorització municipal atorgada a tal efecte.
b. Durant la resta de temporada es pot pescar en horari diürn en
tots els espigons i rocalls de la costa marítima del municipi, excepte en els espigons i rocalls del port esportiu.
c. No obstant això, qualsevol activitat de pesca realitzada, tant dins
com fora de l’horari establert, restarà supeditada al fet que no hi
hagi usuaris a les platges.
d. La resta de modalitats de pesca, com la pesca subaquàtica amb
arpons, queda totalment prohibida a les platges i cales.
e. E
 ls pescadors estan obligats a deixar l’indret net i hauran de recollir les caixes, els fils de pescar, els hams o les deixalles que hagin
originat i deixar-ho tot a les papereres o contenidors públics corresponents. El pescador haurà d’assegurar-se de no deixar objectes que puguin produir danys a les persones.
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Article 31. Fires, concursos i altres
Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb
canya a les platges de Roses, sempre que es compti amb l’autorització
municipal corresponent i s’estigui autoritzat per la Direcció General
de Pesca Marítima, d’acord amb el que s’estableix a l’article 23 del
Decret 109/1995 i no s’impedeixi amb tanques o acordonaments la
lliure circulació i ús de la platja o l’accés a les zones i instal·lacions
de temporada.
Article 32. Prohibicions
Per a la protecció i la seguretat dels usuaris de les platges, es prohibeix:
a. L’entrada i sortida al mar des de la platja als pescadors submarins
amb el fusell carregat o d’altres instruments de pesca submarina
que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones, així
com la seva manipulació en terra.
b. Tant la pesca des de la riba com la submarina, en dates de celebració de Sant Joan o en altres actes que estableixi l’Ajuntament,
que comportin la permanència de persones a les platges.
c. La manipulació en terra de qualsevol instrument de pesca que
pugui suposar un risc per a la seguretat de les persones.
d. Queda prohibit arreglar o preparar el peix a la platja, així com el
dipòsit de restes de peix.
CAPÍTOL V. ACTIVITATS ESPORTIVES, CULTURALS I JOCS
Secció primera. Activitats lúdiques, esportives i culturals
Article 33. Condicions generals
1. Queda prohibit, tant a la sorra com dins de l’aigua, i durant tota
la temporada de bany, qualsevol activitat lúdica, esportiva i cultural que pugui molestar la resta d’usuaris.
2. En el corresponent títol habilitant o en el Pla d’usos, s’han
de marcar les zones destinades de manera permanent a les
activitats esportives, culturals i als jocs. Aquestes zones han
d’estar emmarcades dins del domini públic maritimoterrestre i en llocs on aquesta molèstia quedi minimitzada, i sempre a una distància superior a 20 metres respecte a la resta
d’instal·lacions.
Article 34. Autoritzacions
1. es activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per
l’Ajuntament, sense perjudici de l’autorització que escaigui per part de les altres administracions, si és el cas, s’han
d’ubicar en zones en què, segons el tipus d’activitat, es cregui
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més convenient. En aquest cas, l’espai destinat a l’activitat es
pot delimitar amb tanques, sempre amb l’autorització corresponent.
2. Les activitats de caràcter lúdic portades a terme per empreses o
entitats privades, cal que siguin autoritzades per l’Ajuntament
i han de seguir el que s’estableix al paràgraf anterior, sense perjudici de l’autorització i els requeriments establerts per
l’Administració competent en la matèria referida.
3. En el cas de celebració, prèvia autorització municipal
d’activitats o celebracions extraordinàries de qualsevol mena
o naturalesa, de festes populars, revetlles, espectacles musicals, pirotècnica o similars, tant si són públics com privats,
l’Ajuntament assenyalarà les mesures especials d’aplicació
per a aquests esdeveniments. Els seus organitzadors vetllaran perquè, durant la celebració, els espais utilitzats i els seus
elements no es deteriorin, i resten obligats, en el seu cas, a
la seva reparació. Quan les circumstàncies ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà exigir-los que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i
perjudicis que puguin causar.
4. No obstant això, a més d’allò previst anteriorment, el departament de l’Ajuntament organitzador de l’activitat informarà de
la previsió de les activitats i llurs ocupacions amb la suficient antelació per tal que aquesta es pugui incloure en el títol habilitant
corresponent o en el Pla d’usos de temporada.
Article 35. Pràctica de l’activitat esportiva d’estels, surf, surf de vela,
surf d’estel i altres esports similars
1. Resta prohibida la pràctica d’esports amb artefactes moguts per
estels, surf, surf de vela, surf d’estel o altres esports similars a
les zones de bany de les platges de Roses. La pràctica d’aquestes
activitats es durà a terme fora de les zones de bany i sense causar
danys a la resta d’usuaris de les platges i de les aigües costaneres
del municipi de Roses.
2. L’avarada i treta d’aquest tipus de bastiments s’haurà d’efectuar
pels canals degudament senyalitzats i habilitats a tal efecte.
3. Es podrà exceptuar l’esmentat anteriorment en casos excepcionals, com per exemple concursos, i es podran autoritzar les
pràctiques esportives citades. Els organitzadors i participants
hauran de respectar els llocs, els horaris i les condicions que estableixi l’Ajuntament. En aquests casos, la pràctica esportiva es
farà en llocs degudament senyalitzats i amb caràcter temporal,
sense perjudici de l’autorització i els requeriments establerts per
l’Administració competent en la matèria referida.
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Secció segona. Jocs
Article 36. Pràctica dels jocs
La realització de qualsevol tipus de joc com pilota, discos voladors,
vol d’estels i altres, que puguin molestar els altres usuaris de les
platges, s’hauran de dur a terme en zones lliures, de manera que no
es causin molèsties als usuaris ni danys a les instal·lacions.
CAPÍTOL VI. VENDA AMBULANT I ALTRES ACTIVITATS
Article 37. Venda ambulant i altres activitats
1. A les platges o al passeig Marítim resta prohibida la venda ambulant o no sedentària de qualsevol tipus de producte o article en
general i, en concret, de productes alimentaris, així com la seva
demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor disposi de
la corresponent autorització municipal.
2. Es prohibeixen igualment les activitats o prestacions de serveis
com massatges, tatuatges, vidència i similars, i la seva demanda,
ús o consum, llevat de si es disposa d’una llicència o autorització
municipal a favor de qui els realitza o presta.
3. La llicència o autorització municipal especificarà el tipus de productes que poden ser objecte de la venda o el tipus de servei que
es presta, així com el lloc o llocs exactes on s’hagi d’exercir, les dates i horari on podrà dur-se a terme. La llicència o l’autorització
haurà d’estar situada en un lloc perfectament visible.
4. Els agents de l’autoritat municipal podran decomissar els productes a aquelles persones que efectuïn aquesta venda prohibida, amb independència de la notificació de la sanció corresponent. Els productes decomissats seran retornats a l’infractor un
cop acrediti ser-ne el legítim propietari i hagi pagat la multa que
li hagi estat imposada.
CAPÍTOL VII. AVARADA I FONDEIG D’EMBARCACIONS
Article 38. Navegació
1. D’acord amb les disposicions del Reglament de costes i de les Instruccions de navegació de Capitania Marítima, a les zones de bany
abalisades està prohibida la navegació esportiva i d’esbarjo, així
com la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant
a motor, vela o rems. El llançament o avarada d’embarcacions,
o mitjà flotant mogut a motor, vela o rems, haurà de fer-se a
través dels canals senyalitzats expressament, segons el sistema
d’abalisament instal·lat a les platges.
2. La prohibició anterior no serà d’aplicació per a aquelles embarcacions oficials o mitjans que s’utilitzin per a la realització dels
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serveis de neteja de residus sòlids flotants, vigilància, salvament
i socorrisme. Aquestes últimes no podran superar la velocitat
de 3 nusos, excepte en casos de salvament o de força major. En
qualsevol cas, s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per
evitar riscos per a la seguretat de les persones o de la navegació
marítima.
3. En els trams de costa que no estiguin abalisats com a zones de
bany, s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contigua a
la costa d’una amplada de 200 metres lineals perpendiculars a les
platges i de 50 metres lineals perpendiculars en la resta de la costa. Les embarcacions no poden navegar a una velocitat superior
a 3 nusos i han d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar
situacions de risc per a la seguretat dels banyistes.
4. Està prohibit llençar qualsevol residu i objecte des de les embarcacions.
Article 39. Fondeig d’embarcacions
L’Ajuntament habilitarà les zones de fondeig per a embarcacions a
les platges i cales d’acord amb les determinacions de la Capitania
Marítima, i s’inclouran les normes d’utilització en el corresponent
títol habilitant o en el Pla d’usos.
Article 40. Dipòsit i abandó
Resta prohibida l’ocupació de l’espai públic sense autorització, així
com l’abandó en zones públiques d’objectes, artefactes i elements
que s’enuncien a continuació: embarcacions, remolcs, taules de surf,
veles, hidropedals, motos aquàtiques, rems i altres elements similars.
CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT, PINTADES O GRAFITS
Article 41. Publicitat
1. Queda prohibida la publicitat estàtica a les platges o al domini
públic maritimoterrestre sense l’autorització o el permís corresponent i que suposi un increment de la superfície ocupada autoritzada. Aquesta prohibició és aplicable a qualsevol emplaçament o mitjà de difusió.
2. Resta prohibida la publicitat dinàmica en els termes establerts,
segons la normativa sectorial corresponent dictada per altres administracions competents en la matèria.
3. El deteriorament de la neteja de les platges o del domini públic
maritimoterrestre a conseqüència dels elements publicitaris és
responsabilitat dels anunciants.
4. La retirada dels elements publicitaris l’han d’efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho faran els serveis municipals de
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l’Ajuntament i s’imputaran als responsables els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
5. No es considera com a publicitat els rètols indicadors dels establiments, sempre i quan aquests es col·loquin a la façana i no
suposi una reducció del camp visual.
Article 42. Pintades o grafits
1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a
les instal·lacions, objectes o espais d’ús públic sense autorització
expressa de l’Ajuntament.
2. Els agents de l’autoritat poden retirar o intervenir els materials o
mitjans empleats quan el grafit o pintada es faci sense la corresponent autorització.
3. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, fos possible la neteja i la restitució immediata
al seu estat anterior, els agents de l’autoritat comminaran la persona infractora perquè el netegi, sens perjudici de la imposició de
les sancions que correspongui per la infracció comesa.
TÍTOL TERCER. NORMES DE CARÀCTER HIGIÈNIC I SANITARI
Article 43. Condicions higienicosanitàries de les zones de bany
1. Els usuaris de les platges tenen dret a ser informats per l’Ajuntament
dels resultats de les anàlisis facilitades per l’Agència Catalana de
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya o l’organisme competent.
2. En el cas que les aigües de bany estiguessin exposades a un episodi de contaminació de curta durada, l’Ajuntament n’informarà els
banyistes i els avisarà sobre la manca de condicions per al bany.
També els indicarà quants dies preveuen que duri, els motius i
les recomanacions al respecte, seguint les directrius d’actuació
establertes per l’Ajuntament, per l’Agència Catalana de l’Aigua i
la normativa vigent.
3. En l’àmbit de les competències, i en l’exercici de llurs responsabilitats, s’han de prendre les següents mesures necessàries per a la
protecció de la salut dels usuaris:
a. Senyalitzar l’equipament dels serveis públics.
b. Senyalitzar i informar de la prohibició de bany.
c. Donar la publicitat necessària a l’informe anual elaborat per
l’Agència Catalana de l’Aigua, on es recull la situació higienicosanitària de les aigües i les zones de bany.
Article 44. Neteja de les platges
1. L’Ajuntament porta a terme, per gestió directa o indirecta, les
operacions de neteja de les platges, cales i del passeig Marítim
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

per a mantenir en correcte estat de neteja, higiene, salubritat i
qualitat d’aquests espais, amb la freqüència i els horaris previstos
per a l’adequada prestació del servei.
La neteja mecànica de les platges, en temporada de bany, es porta a terme bàsicament durant la nit per minimitzar les molèsties
ocasionades per la maquinària, mentre que la neteja manual es
fa a primer a hora del dia. La neteja del passeig Marítim té lloc
a primera hora del dia. No obstant això, la neteja de les d’aquest
àmbit pot variar segons l’època de l’any i la zona que cal netejar.
Queda prohibida l’estada a les platges mentre s’efectuïn els treballs de neteja mecànica.
La neteja dels espais del domini maritimoterrestre embrutats com
a conseqüència de l’ús especial o privatiu és responsabilitat dels
titulars d’aquest ús. El manteniment de la neteja de l’espai, tant
de les mateixes instal·lacions com de l’espai sota la seva influència, és responsabilitat dels establiments que en disposen de l’ús.
Els organitzadors d’un acte públic a la zona del domini públic
maritimoterrestre són responsables de l’embrutiment produït
com a conseqüència d’aquest acte. Per a la neteja, i concretament
de l’espai on s’ha produït l’acte públic, l’Ajuntament pot demanar una fiança per l’import dels serveis de neteja necessaris per
eliminar la brutícia que es pugui generar durant l’acte.
Queda prohibit qualsevol acte, fet o trobada col·lectiva que pogués embrutar les platges, llurs accessos i el passeig Marítim, i el
responsable quedarà obligat a la seva neteja immediata, sens perjudici de les sancions que es poguessin derivar per aquests fets.
Amb la finalitat de facilitar la neteja de les platges, durant la temporada de bany no es permetrà la instal·lació de para-sols o qualsevol tipus d’elements que entorpeixin el pas dels serveis mecànics de neteja dins de l’horari que s’estableixi.
Qualsevol infracció d’aquest article serà sancionat, i a més a més
l’infractor quedarà obligat a la recollida dels residus llençats.

Article 45. Mobiliari urbà
1. L’Ajuntament ha de fomentar la col·locació, a les platges i al passeig Marítim, de rentapeus, dutxes, bancs, passarel·les, papereres, cendrers i altre mobiliari urbà per dotar-los d’un millor nivell
d’equipaments.
2. Resta prohibit donar a qualsevol instal·lació i mobiliari urbà existent a les platges i al passeig Marítim un ús diferent d’aquell per
al qual està destinat.
3. Es prohibeix qualsevol manipulació o ús indegut de qualsevol
element del mobiliari urbà que pugui malmetre’l o deteriorar-lo,
la col·locació de la publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius,
inscripcions, grafits o elements similars.
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Article 46. Cabines sanitàries
1. Les cabines sanitàries que s’instal·lin a les platges o al passeig
Marítim no podran utilitzar-se per a un ús diferent del que li
és propi, com jugar, netejar estris de cuina, rentar-se o rentar
roba utilitzant sabó o gel (excepte el subministrat a la mateixa
instal·lació), xampú o qualsevol altre detergent, pintar, deteriorar, etc., sense perjudici de les responsabilitats d’altra natura que
pugui exigir-se pels actes comesos.
2. La neteja d’aquestes cabines sanitàries es farà segons l’ús que
se’n facin.
Article 47. Residus
1. Amb caràcter general, a la zona de platja es dóna compliment
d’allò establert en les ordenances municipals de residus urbans i
neteja viària del municipi de Roses. Queda prohibit l’abocament
de qualsevol substància i objecte que pugui posar en perill la salubritat pública, la salut humana, perjudiquin els recursos vius,
el sistema ecològic o la qualitat ambiental de la platja, cala, del
mar i de llur riba i del passeig marítim, així com de les zones de
servitud de protecció, tals com papers, restes de menjar, llaunes,
ampolles, burilles de cigarreta, peles de pipes, roba, sabates,
etc., així com deixar abandonats en aquests indrets mobles, carretons, palets, caixes, cadires de platja, ombrel·les, etc. S’hauran
d’utilitzar les papereres o els contenidors corresponents que es
trobin pròxims als accessos principals a les platges i al passeig
marítim i, si escau, portar-ho a la deixalleria municipal.
2. L’Ajuntament instal·larà, al llarg de la platja i del passeig Marítim
i als accessos, papereres atenent les necessitats de cada zona. El
nombre d’aquestes pot variar segons l’època de l’any. Per a l’ús
correcte de les papereres de la platja, del passeig Marítim i dels
accessos, cal seguir les següents normes:
a. Es prohibeix llençar materials encesos a les papereres.
b. Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb arestes tallants
o que puguin representar un risc per als usuaris de les platges fora dels contenidors o de manera que puguin lesionar les
persones que fan un ús correcte de les papereres.
c. E
 n cas que la paperera estigui plena, cal dipositar el residu a la
paperera o contenidor que estigui més a prop.
d. E
 s prohibeix dipositar a les papereres objectes voluminosos
com estoretes, para-sols, matalassets i productes similars,
productes amb líquid, fustes, animals morts i altres residus
que no siguin producte de l’ús normal dels usuaris de les platges i, si escau, caldrà portar-ho a la deixalleria municipal.
e. E
 s prohibeix qualsevol manipulació o ús indegut de les papereres que pugui malmetre-les o deteriorar-les, la col·locació
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de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions,
grafits o elements similars.
f. L’Ajuntament informarà de la utilització de les papereres de la
manera que consideri més adequada.
g. Els agents de l’autoritat poden requerir que l’usuari de les
platges utilitzi correctament les papereres, i poden, si fos el
cas, demanar que dipositin correctament els seus residus, amb
independència de cursar la corresponent denúncia.
a) A
 efectes de la recollida de residus, l’Ajuntament ha de realitzar
les gestions oportunes perquè els residus siguin lliurats al servei
municipal de residus, a transportistes o a gestors autoritzats.
b) R
 esta totalment prohibit llençar a la platja, cala i llurs accessos, al
passeig marítim o a l’aigua qualsevol element, substància, producte o material aliè al medi natural, i en concret:
a. Líquids o materials susceptibles d’afectar la integritat i la seguretat de les persones.
b. Buidar qualsevol mena d’aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la platja o a l’aigua.
c. R
 entar, reparar vehicles o màquines a la platja, excepte en casos de reparacions d’emergència en què no es pugui moure el
vehicle amb mitjans auxiliars.
d. E
 mbrutar la platja com a conseqüència de la tinença d’animals.
e. F
 er evacuacions fisiològiques a la platja o a l’aigua.
5. Q
 ueda prohibit l’abocament de residus als contenidors ubicats
en qualsevol cala o platja del municipi per part dels creuers i
altres embarcacions que les visiten. Tots els residus generats
durant la seva estada seran carregats a les embarcacions i gestionats convenientment, i si escau, seran portats a la deixalleria
municipal.
6. Quan es faci pesca recreativa, d’acord amb el Capítol V del Títol
Segon de la present Ordenança, s’ hauran de dipositar els residus
que es produeixin en els contenidors més propers de la platja.
Article 48. Neteja i gestió de residus en les concessions i autoritzacions
1. Els titulars de les concessions o autoritzacions de temporada seran responsables de la neteja diària de l’espai ocupat per les seves
instal·lacions i llur entorn.
2. De la mateixa manera, la zona de la influència de les instal·lacions
temporals de les platges, i amb major incidència pel que fa als
quioscos, s’haurà de mantenir neta al llarg de tota la jornada, i
s’haurà d’extremar la neteja en finalitzar-la.
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3. E
 ls concessionaris i/o persones autoritzades hauran de disposar
de suficients dipòsits de residus i papereres a cada instal·lació,
que hauran de ser buidats com a mínim diàriament o, en tot cas,
amb la freqüència necessària per evitar l’acumulació de residus
a les papereres.
4. Es disposarà de cendrers en cadascuna de les taules que s’instal·lin
a les terrasses.
5. En cas d’estat d’excepcionalitat per motius de sequera, resta prohibida la utilització d’aigua potable de la xarxa per a la neteja de
terrasses i altres elements del mobiliari de l’activitat.
6. Hauran d’informar als seus usuaris que està prohibit llençar a les
platges, a l’aigua de mar i al seu voltant, qualsevol tipus de residus com papers, restes de menjar, llaunes, ampolles...
7. Aquests residus, així com les restes produïdes de la neteja de les
instal·lacions, hauran de dipositar-se en els contenidors propis de
l’activitat, seguint el procediment establert a l’Ordenança municipal de residus i neteja viària de Roses i el Reglament regulador
de la recollida de residus comercials.
Article 49. Tinença d’animals domèstics
1. Queda prohibit als animals domèstics, durant tot l’any, la circulació, la permanència, l’estada i el bany a la sorra de les platges
i cales.
2. Els posseïdors d’animals tenen l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries perquè aquests no embrutin amb les seves deposicions fecals les platges, les vies i/o els espais públics i d’evitar
les miccions en les instal·lacions i en el mobiliari urbà. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements
de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si
fos necessari, la part de la platja, via, espai públic, instal·lació o
mobiliari urbà que hagués resultat afectat. Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta
(a dintre de bosses o d’altres embolcalls impermeables) als contenidors d’escombraries, papereres o en bosses d’escombraries
domiciliàries.
3. En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents
de l’autoritat municipal o personal municipal podran requerir
que el propietari o la persona que condueixi l’animal el retiri del
lloc amb independència de la notificació de la sanció corresponent.
4. El posseïdor de l’animal serà responsable dels danys, les molèsties i els perjudicis que ocasioni a les persones, instal·lacions,
mobiliari i al medi en general.
5. En allò no previst per aquesta ordenança, s’haurà d’atendre el que
es disposi en l’Ordenança municipal de tinença d’animals vigent.
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6. A
 questes prohibicions no són aplicables als gossos destinats a
treballs de salvament o auxili. Tampoc són aplicables als gossos
pigall que acompanyin les persones a qui guiïn, sense perjudici de la responsabilitat d’aquestes d’adoptar les mesures adients
per evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris.
7. Quan per festes, concursos, celebracions, etc., s’utilitzi la zona de
la platja i suposi la presència d’animals, aquests s’estaran en les
zones o llocs previstos.
8. L’ajuntament col·locarà a les platges rètols informatius d’aquesta
prohibició.
Article 50. Campanyes de sensibilització
1. L’Ajuntament, per si mateix o de manera indirecta, podrà engegar campanyes de sensibilització ambiental i protecció del medi
ambient, civisme i coneixement de l’entorn, mitjançant les accions divulgatives que consideri oportunes.
2. L’ajuntament fomentarà l’ús racional de l’aigua i el seu estalvi,
per a la qual cosa es col·locarà informació al respecte en les diferents instal·lacions que es consumeixi aquest recurs.
TÍTOL QUART. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CAPÍTOL I. VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME
Article 51. Vigilància de les zones de bany
Durant la temporada de bany, l’Ajuntament posarà un servei de vigilància de les zones de bany, amb els efectius adequats a l’extensió i
a l’índex d’utilització de les platges. Aquest servei desenvoluparà les
funcions següents:
a. V
 etllar per la conservació de les zones de bany i del mobiliari
urbà de les platges.
b. Vigilar el compliment per part dels usuaris i embarcacions de tot
allò que estableix aquesta Ordenança.
c. Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació del
tipus de platges.
d. Prevenir tota mena d’activitats que resultin perilloses per als
usuaris.
Article 52. Salvament i socorrisme
1. L’Ajuntament per complir allò relacionat amb el salvament i la
seguretat de les vides humanes, ha de dotar de personal especialitzat els llocs de salvament existents a les platges del terme
municipal de Roses. Aquests llocs, i el nombre de persones que
facin el servei, són els que l’Ajuntament, per les característiques
de cada platja, consideri adient.
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2. L
 es funcions d’aquest servei, dins de l’horari establert, són:
a. Efectuar la vigilància de les zones de bany, el socorrisme i el
salvament.
b. Garantir la primera atenció sanitària.
c. V
 etllar per la conservació dels senyals i del material destinat a
la prevenció d’accidents, vigilància, salvament, socors i transport d’accidentats.
d. C
 ol·laborar en les tasques d’informació en prevenció, amb
la finalitat de mantenir les zones de bany lliures d’animals
domèstics i objectes que puguin representar un perill per als
banyistes.
e. S
 enyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació
establerta i modificar-les quan les circumstàncies climatològiques, o qualsevol altra, així ho aconsellin.
Article 53. Senyalització i banderes de bany
Segons les circumstàncies, les platges es classificaran de la següent
manera:
a. Platges on està prohibit banyar-se
b. Platges perilloses
c. Platges lliures
Per identificar els tipus de platges, en aquelles on hi ha servei de salvament i socorrisme se senyalitzen per mitjà de banderes de bany, i
es fan servir els següents colors i característiques:
a. Platges on està prohibit banyar-se: se senyalitzen amb banderes
de color vermell, de forma rectangular d’1,5 metres d’ample per
1 metre de llarg, sobre pals que sobresurtin de terra com a mínim
3 metres i, en tot cas, perfectament visibles des de tots els accessos i des de qualsevol punt de la platja.
b. Platges perilloses: se senyalitzen amb banderes de color groc amb
les mateixes característiques i anàlogues condicions que l’anterior.
c. Platges lliures: se senyalitzen amb banderes de color verd amb
les mateixes característiques i condicions que s’han definit abans.
El servei de salvament i socorrisme ha de senyalitzar les zones de
bany on presti servei d’acord amb la classificació establerta i canviar
el tipus de senyalització quan les circumstàncies de temps o altres
aspectes així ho aconsellin.
Les causes que poden comportar un canvi de tipus o classificació
de platja i, com a conseqüència, un canvi de color de bandera són:
a. Marítimes: onatge, marees, meduses, animals marins, etc.
b. Climatològiques: fort vent, terral, boira, tempesta, tempesta elèctrica, etc.
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c. A
 mbientals: estat de la sorra i de l’aigua, possibles vessaments,
restes vegetals, etc.
d. Orogràfiques: penya-segats, espigons, coves, plataformes, etc.
e. S
 eguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, etc.
f. Manteniment: regeneració de sorra, obres, reparacions, etc.
g. Tècniques: celebració d’esdeveniments concrets, etc.
Les condicions mínimes que s’han de donar per a la col·locació de
bandera de bany són:
a. Bandera verda: estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent
per a la integritat de les persones. La qualitat de l’aigua i l’estat
de la platja ha de ser bona.
b. Bandera groga: onades d’una alçada màxima d’1,5 metres, corrents mitjanament forts, brutícia o taques a l’aigua o a la sorra,
tempestes o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància
dels banyistes, presència de meduses o d’altres animals marins
lesius, altres situacions que comportin un risc moderat per als
usuaris.
c. Bandera vermella: onades de més d’1,5 metres, corrents forts o
molt forts, estat de la mar agitat, contaminació de l’aigua i/o de
la sorra, condicions climatològiques molt adverses i perilloses
per a la vida humana a la mar, presència molt elevada d’animals
marins lesius i/o perillosos, o altres situacions que suposin un
greu risc per als usuaris.
En caràcter general, resta prohibit llançar-se a l’aigua en zones
d’espigons, rocalls, embarcadors, zones senyalitzades on el bany
està prohibit o d’accés restringit i altres llocs semblants que, per
l’orografia pròpia de la zona de domini públic maritimoterrestre, sigui un risc per a la seguretat de la persona i de la resta
d’usuaris. Tot això a excepció d’aquelles activitats que organitzi
el mateix Ajuntament de Roses. Les persones que incompleixin
aquesta prohibició ho fan sota la seva responsabilitat i poden ser
obligats a sortir de l’aigua, per la seva seguretat, sense perjudici
de la imposició de la sanció corresponent per part de l’autoritat
municipal.
Article 54. Altres serveis de seguretat
L’Ajuntament pot realitzar, directament o indirecta, altres serveis de
seguretat a les platges com el servei d’assistència al bany de persones amb discapacitats físiques, amb la cadira adaptada al bany, o el
servei d’identificació de persones menors d’edat i col·lectius amb
disminucions físiques o psíquiques, per a la seva localització o la de
llurs responsables en cas de pèrdua.
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Article 55. Indicacions del personal de salvament i socorrisme
1. Els usuaris de les platges hauran de seguir les indicacions del
personal de salvament i socorrisme i, especialment, abstenir-se
d’entrar al mar quan onegi la bandera de color vermella indicadora de perill i prohibició de banyar-se.
2. Les persones que es banyin sense fer cas d’aquesta prohibició ho
fan sota la seva responsabilitat. En aquest cas poden ser instats
verbalment pel personal de salvament a sortir de l’aigua, o pels
agents de l’autoritat municipal, sense perjudici de la imposició
de la sanció corresponent per part de l’autoritat municipal.
Article 56. Prohibició de simulació
Amb caràcter general, es prohibeix la simulació de tots els fets que
posin en funcionament els serveis públics de salvament, socorrisme,
sanitat, seguretat o qualsevol altre, a excepció d’aquelles autoritzades expressament.
CAPÍTOL II. SEGURETAT
Article 57. Abalisament de les platges
1. L’Ajuntament abalisarà les platges del seu terme municipal, les zones de bany i llurs canals d’accés d’acord amb la normativa vigent.
2. Els canals d’avarada i treta de bastiments afectes als serveis de
temporada regulats a la Llei de costes i al seu Reglament seran
d’ús reservat als beneficiaris, i amb les boies de capçalera de color
groc. Els canals de lliure ús per a embarcacions esportives disposaran a la seva capçalera d’una boia vermella a babord i una altra
de verda a estribord. Queda prohibida la navegació de qualsevol
bastiment o embarcació dins de les zones de bany.
3. Queda prohibit el fondeig d’embarcacions i qualsevol giny nàutic
flotant dins de les zones de bany, als canals d’avarada i treta de
bastiments, als canals de lliure ús d’embarcacions i en la proximitat de les zones de bany i dels esmentats canals, sense prejudici
del compliment d’altres disposicions establertes per la normativa
sectorial. Aquesta prohibició no serà d’aplicació a l’embarcació
del servei de salvament i socorrisme.
4. En cas d’incompliment dels punts anteriors, l’Administració municipal podrà efectuar les corresponents denúncies i exercir les accions legals pertinents per exigir la reparació dels danys causats.
TÍTOL CINQUÈ. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Article 58. Prohibició d’abocaments
Les instal·lacions desmuntables que es destinin a serveis de platges hauran de disposar dels sistemes necessaris per a l’evacuació
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d’aigües residuals i fecals, que podran inspeccionar els serveis tècnics municipals o els organismes en qui delegui.
Article 59. Embarcacions i contaminació
1. Les embarcacions que naveguin o estiguin fondejades en el litoral
de Roses disposaran dels mitjans de seguretat per evitar qualsevol fuita de cru, abocament d’aigües de sentina i d’aigües negres
i grises, i no podran fer cap tipus de neteja dels tancs.
2. En cas d’incompliment del punt anterior, l’Administració municipal podrà efectuar les corresponents denúncies i exercir les accions legals pertinents per exigir la reparació dels danys causats.
Article 60. Emissions acústiques
1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l’espai natural, es
prohibeix la utilització, a les platges i cales, d’aparells de ràdio, cassets, CD o similars, instruments musicals, motors estridents com
per exemple les motos aquàtiques, o qualsevol altre instrument i
mitjà que emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta d’usuaris.
2. Als afectes previstos en els punts anteriors, els agents de la Policia Local podran requerir als usuaris o responsables de produir
la molèstia a les platges que abaixin el volum de les emissions
acústiques fins a nivells que no produeixin molèsties.
3. 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.
4. Tot allò referent a matèria de soroll s’estarà en allò que disposi en
l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions en
el municipi de Roses vigent.
Article 61. Foc
Llevat que hi hagi autorització municipal, queda prohibit fer qualsevol
tipus de foc a la platja, sorra, pedres, rocalls o l’ús de bombones de gas
i/o líquids inflamables, així com cuinar o fer càtering, o barbacoes.
Article 62. Efectes sobre la biodiversitat
Resta prohibit el dany o l’abandó de qualsevol espècie animal o vegetal a la platja, al mar o al domini públic maritimoterrestre, especialment espècies al·lòctones invasores.
TÍTOL SISÈ. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
Article 63. Infraccions
1. A l’empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei
7/1985, de 7 d’abril, de bases de règim local i per a l’adequada
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ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels serveis,
equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a l’espai
públic on és d’aplicació aquesta Ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió que suposi un incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa conté.
Article 64. Responsables
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes les persones que han participat en la comissió del fet
infractor per qualsevol títol, ja siguin persones físiques o persones jurídiques, llevat dels supòsits en què els responsables siguin
menors d’edat, cas en el qual han de respondre els seus pares,
tutors o qui en tingui la guàrdia legal.
2. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puguin identificar els autors, els titulars o propietaris dels mitjans amb què la
infracció ha estat realitzada.
3. Amb relació a la neteja, i més concretament pel que fa a les deposicions d’animals i tot el que està relacionat amb l’article 50
d’aquesta Ordenança, en absència del propietari n’és responsable subsidiària la persona que en el moment en què es produeix
l’acció estigui a càrrec de l’animal.
4. Si fossin diverses les persones responsables i no fos possible determinar el grau de participació de cadascuna a la comissió de la
infracció, la responsabilitat ha de ser solidària.
Article 65. Tipificació de les infraccions
1. Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei
de costes i el seu reglament de desenvolupament, les infraccions
d’aquesta ordenança es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a. L’ocupació del domini públic marítim terrestre per
instal·lacions i/o la realització d’activitats sense el corresponent títol o autorització habilitant.
b. La col·locació no autoritzada d’instal·lacions al domini públic
terrestre, així com l’augment de la superfície, volum i alçada
autoritzats.
c. Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del
mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la
salut i la seguretat o la integritat física de les persones o els
béns.
d. Qualsevol infracció greu que es produeixi dins de l’àmbit del
Parc Natural.
e. Q
 ualsevol de les conductes tipificades com a infracció greu
quan per la seva intensitat provoqui una pertorbació rellevant
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de la convivència, l’impediment de l’ús d’un servei públic o
de l’espai públic per a altres persones amb dret a utilitzarlo, l’impediment o l’obstrucció greu del funcionament normal d’un servei públic o un deteriorament greu i rellevant
d’equipaments, instal·lacions, infraestructures o elements, ja
siguin mobles o immobles, d’un servei públic o de l’espai públic.
3. Són infraccions greus:
a. La interrupció o obstaculització dels accessos públics al mar i
de la servitud de trànsit.
b. L’incompliment per part dels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o autorització, sempre
que per la seva naturalesa no hagi de ser considerada una infracció molt greu.
c. L
 ’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la
platja i al passeig Marítim, llevat dels autoritzats a fer-ho.
d. L
 a realització de qualsevol tipus de pintada, grafit, amb qualsevol matèria o producte o ratllar la superfície sobre qualsevol element, instal·lació, objecte o espai d’ús públic.
e. E
 spatllar, deteriorar o fer un ús indegut el mobiliari urbà o
els elements naturals situats a les platges, les cales, el passeig
Marítim i, en general, en el domini marítim terrestre.
f. La col·locació, sense autorització, de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol
element que, situat en l’espai públic, estigui destinat a donar
serveis als ciutadans.
g. La realització de les necessitats fisiològiques en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta ordenança, quan hi hagi altres usuaris
a la vora.
h. Cuinar i fer càterings a la platja, així com fer foc mitjançant
l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables i fer fogueres.
i. No respectar la prohibició de banyar-se quan hi hagi bandera
vermella.
j. Tirar-se a l’aigua i/o banyar-se en zona d’espigons, rocalls,
embarcadors, franges senyalitzades on el bany està prohibit
o d’accés restringit i altres llocs semblants que, per l’orografia
pròpia de la zona de domini públic maritimoterrestre, siguin
un risc per a la seguretat de la persona i de la resta d’usuaris.
k. Simular fets que posin en funcionament els serveis públics
de salvament, socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol altre.
l. Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen en
l’article 45 d’aquesta Ordenança, llevat que el fet estigués expressament tipificat en algun altre apartat d’aquest article, cas
en el qual, aquest és d’aplicació preferent.
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m. L
 a pràctica de jocs, esports o activitats que comportin un risc
rellevant per a la seguretat de les persones o els béns.
n. La venda de begudes alcohòliques a l’espai públic objecte
de la regulació mitjançant aquesta Ordenança, fora de les
instal·lacions autoritzades o sense que es tingui l’autorització
municipal corresponent, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana.
o. La realització de conductes de menyspreu a la dignitat de
les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o
de qualsevol altra condició o circumstància personal o social,
mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció
psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.
p. Rentar-se o rentar roba a la mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes similars.
q. Dipòsit i abandó d’embarcacions i altres ginys nàutics a la
platja.
r. N
 avegació a les zones de bany
s. Fondeig d’embarcacions fora de les zones autoritzades.
t. Que en les activitats no es reuneixin les degudes condicions
de salubritat, seguretat i higiene i ornament.
u. Efectuar el botellón o actes similars a l’espai públic objecte de
la regulació d’aquesta Ordenança.
v. La venda ambulant d’aliments o altres productes o articles,
llevat de si es té l’autorització municipal específica, així com
la compra d’aquests productes.
w. La realització d’activitats o prestació de serveis ambulants
no autoritzats com massatges, tatuatges, vidents, etc., i la demanda, ús o consum d’aquests
4. Són infraccions lleus:
a. La realització d’activitats a la platja o dins de l’aigua que puguin pertorbar els legítims drets dels altres usuaris, sempre
que, després de ser degudament advertits de la necessitat de
respectar els drets dels altres, es continuessin realitzant.
b. L’emissió, per qualsevol mitjà, de soroll que molesti la resta
d’usuaris, sempre que després de ser degudament advertits
de la necessitat de respectar el dret dels altres, es continués
realitzant.
c. L’incompliment dels subjectes autoritzats de les obligacions
imposades al respectiu títol o autorització, sempre que per la
naturalesa no hagi de ser considerat una infracció molt greu
ni greu.
d. La col·locació, sense autorització, de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, publicitat o
propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qual-

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 137

Núm. 38 – 24 de febrer de 2011

sevol element que, situat a l’espai públic, llevat que estigui
destinat a donar serveis als ciutadans, cas en el qual l’acció
constitueix una infracció greu.
e. La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta ordenança, llevat que s’hagi de considerar infracció greu.
f. La instal·lació de campaments i l’acampada a la platja, inclòs
el fet de pernoctar.
g. Banyar els animals domèstics en la mar, a les dutxes o als
rentapeus.
h. Fer foc a la platja, llevat de si aquesta acció té la consideració
d’infracció greu.
i. La circulació o permanència d’animals en les platges, llevat
dels gossos pigall que acompanyen les persones a les quals
guien, sempre que després de ser degudament advertits de la
prohibició existent no els retiressin del lloc.
j. Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre
condicions i llocs de bany, llevat que aquesta acció sigui qualificable com a infracció greu.
k. Col·laborar en l’espai públic amb els venedors o amb qui
realitza les activitats les quals es refereixen les lletres v i w
respectivament, de l’apartat, amb accions com ara vigilar i
alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.
l. Cavar forats a la sorra i deixar-los sense cobrir abans
d’abandonar la zona, si suposen un risc per a les persones, o
no reposar la sorra en cas d’importants desplaçaments causats pel disseny d’escultures.
m. Fer escultures professionals a la sorra sense l’autorització
municipal corresponent, o bé fer-les fora de l’àmbit territorial o temporal que consti en l’autorització.
TÍTOL SETÈ. RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. SANCIONS
Article 66. Règim general de les sancions
1. La potestat sancionadora municipal, pel que fa a les infraccions
de la legislació de costes, s’exerceix d’acord amb les previsions,
procediments i de la manera com s’estableix en l’esmentada legislació sectorial.
2. La imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança es
guia per l’aplicació del principi de proporcionalitat i dels criteris
de graduació previstos a l’article 69 d’aquesta ordenança. Per determinar la sanció aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el
compliment de la sanció no resulti més beneficiós per a la infracció que el compliment de les normes infringides.
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3. L
 es infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de 120
euros fins a 750 euros; les greus amb una multa de 750,01 euros
fins a 2.000 euros, i les molt greus amb una multa de 2.000,01
euros fins a 6.000 euros.
Article 67. Graduació de les sancions
1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies:
a. La gravetat de la infracció
b. El benefici obtingut
c. E
 l perjudici ocasionat a l’interès general
d. L
 a intencionalitat
e. L
 a reiteració
f. La reincidència
g. La capacitat econòmica de l’infractor
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès més d’una infracció d’aquesta Ordenança, declarada per resolució administrativa
ferma en el termini d’un any.
3. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d’aquesta ordenança o quan s’estan tramitant
altres procediments sancionadors per la infracció d’aquesta Ordenança.
Article 68. Concurrència de sancions
1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi una relació de causa i efecte,
s’imposa només la sanció més elevada.
2. Si no hi hagués la relació casual a la qual es refereix el paràgraf
anterior, s’imposa als responsables les dues o més infraccions, les
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses,
llevat que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments,
cas en el qual s’aplica el règim que sancioni més severament la
conducta que es tracti.
CAPÍTOL II. ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR
Article 69. Competència
Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança són sancionades
per l’alcalde/ssa o l’òrgan municipal a qui aquest últim/a hagi delegat aquesta competència.
Article 70. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguin per
l’incompliment d’aquesta Ordenança no eximeix la persona infractora de l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats.
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En qualsevol cas, l’Ajuntament pot executar amb els seus propis
mitjans les obres o realitzar les activitats necessàries per mesurar
el dany o perjudici causat i exigir la compensació que escaigui.
2. Això no obstant, l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats, pot ser substituïda per treballs en benefici de la comunitat
conforme el que disposa l’article 74 d’aquesta ordenança.
Article 71. Rebaixa de la multa per assumpció de responsabilitat
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat
mitjançant el pagament voluntari de la multa imposada abans
de l’inici del procediment sancionador, cas en el qual gaudeixen
d’una reducció de la sanció d’un 50% de l’import màxim.
2. Les persones denunciades, un cop iniciat el procediment sancionador, poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el
pagament de la multa proposada amb una reducció del 30% de la
sanció que aparegui a la proposta de resolució del procediment
abreujat, o amb una reducció del 20% de l’import que aparegui a
la proposta de resolució en el procediment ordinari.
3. El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es presentin els recursos procedents.
Article 72. Substitució de multes i reparació de danys per treballs en
benefici de la comunitat
1. L’Ajuntament, amb el consentiment previ de l’interessat, pot
substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació
en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat.
2. Igualment pot substituir, a la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i perjudicis ocasionats als béns de
domini públic per altres reparacions equivalents en espècie. En
aquest supòsit l’Ajuntament ha de reparar directament els danys
ocasionats, llevat que la feina de substitució consisteixi precisament que l’infractor repari el dany.
3. L’incompliment per part de la persona sancionada de la feina de
substitució establerta implica l’exigibilitat de la multa imposada
o de la reparació de danys i perjudicis
Article 73. Recaptació executiva fora del terme municipal
Les actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de
dret públic procedents de les sancions previstes en aquesta Ordenança que s’hagin d’efectuar fora del terme municipal es regeixen
pels convenis subscrits sobre aquesta matèria amb altres administracions públiques i, en qualsevol cas, pel que es preveu a l’article
8.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de
la Llei reguladora d’hisendes locals.
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Article 74. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador és el que amb caràcter general, si
és el cas, té establert l’Ajuntament. Supletòriament és d’aplicació
el procediment sancionador previst per a les actuacions de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i si no hi ha, el
regula la legislació de l’Estat.
2. El procediment sancionador de les infraccions tipificades a la legislació de costes és el que s’estableix en aquesta legislació sectorial.
Article 75. Valoració de delicte o falta
1. Les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança
s’entenen sense perjudici que, eventualment, els fets puguin ser
també constitutius d’una infracció penal. En aquest cas, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui
els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes
il·lícites, la incoació d’un procés penal no impedirà la tramitació
d’expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució
definitiva de l’expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l’àmbit penal, i restarà fins aleshores
interromput el termini de prescripció. Els fets declarats aprovats
en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la
sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció
administrativa, si s’aprecia diversitat de fonament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les disposicions d’aquesta Ordenança d’usos, aprofitament i activitats del domini públic maritimoterrestre de Roses seran d’aplicació
supletòria respecte de les contingudes en les altres ordenances municipals vigents, i per tant, només s’aplicaran en defecte de regulació expressa per part d’aquestes, i sempre que no siguin contradictòries amb les mateixes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2011, entrarà en vigor
l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i el seu
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.
Roses, 1 de febrer de 2011
Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa

Administració Local Ajuntaments

