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Exposició de motius
La nova Llei 39/2015, d'
1 d'
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
preveu en el seu article 85 que, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per
resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% sobre l’import de la sanció proposada, i
són acumulables entre si. Les reduccions esmentades han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en
via administrativa contra la sanció. El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per
reglament.
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en ús de la seva potestat reglamentària, fixa l’increment del percentatge
de reducció en un 50% amb un doble objectiu. Per una banda, l’objectiu d’afavorir el ciutadà que ha comès una
infracció administrativa i que ara tindrà la possibilitat que la sanció sigui menys costosa. I de l’altra, l’objectiu de
minvar el nombre de litigis en l’àmbit sancionador.
Article 1. Àmbit d'
aplicació
L’increment de la reducció de les sancions regulat en aquest Reglament s'
aplicarà a les sancions, de caràcter
pecuniari, imposades per fets constitutius d’infraccions administratives tipificades a les ordenances, altres
normes municipals i normatives estatals i autonòmiques que habilitin i regulin matèries que siguin competència
de l'
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Llevat de la matèria tributària i de l'
Ordenança municipal de circulació.
Així mateix, serà aplicable per fets constitutius d’infraccions d’aquelles ordenances i bans que així ho

estableixin expressament en el futur.
Article 2. Percentatge de reducció
El percentatge de reducció es fixa en un 50% sobre l’import de les sancions proposades.
Article 3. Procediment d’aplicació
1. L’acord d’iniciació i proposta de resolució haurà de contenir almenys:
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que puguin
correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c) Identificació de l’instructor i, si s’escau, secretari del procediment, amb indicació expressa del règim de
recusació d’aquests.
d) Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix aquesta competència, amb
indicació de la possibilitat que el presumpte responsable pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat, amb els efectes que preveu l’article 85 de la Llei 39/2015.
e) Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el procediment sancionador,
sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest de conformitat amb l’article 56 de la Llei 39/2015.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici,
així com indicació que, en cas que no s’efectuïn al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l’acord
d’iniciació, aquest pot ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la
responsabilitat imputada.
g) Indicació que l’òrgan competent per resoldre el procediment aplicarà una reducció del 50% sobre l’import de
la sanció proposada en el cas que el presumpte infractor manifesti el desistiment o la renúncia de qualsevol
acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
2. El presumpte infractor, dins del termini previst en l’acord d’iniciació, podrà manifestar el desistiment o la
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. Acte seguit, podrà reconèixer la
seva responsabilitat realitzant el pagament voluntari de la multa a través de la corresponent entitat financera.
En aquest cas, es tindrà per conclòs el procediment sancionador amb les següents conseqüències:
a) La reducció del 50% de l’import de la sanció econòmica.
b) La renúncia a formular al legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades.
c) La finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia que es realitzi el
pagament.
d) L’esgotament de la via administrativa, podent recórrer únicament davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
e) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s’iniciarà el dia següent a aquell que tingui lloc el
pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, produint plens efectes des del
dia següent.
3. Si el pagament no fos íntegre i, per tant, no comprengués el 50% de l’import assenyalat en l’acord d’iniciació,
el procediment no es tindrà per conclòs, sinó que el pagament efectuat serà considerat com un ingrés a
compte, i continuarà la tramitació del procediment sancionador. En aquest cas, si la resolució considera la
inexistència de responsabilitat, es procedirà a la devolució de la quantitat parcialment ingressada.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor i començarà a aplicar-se al dia següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

