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ORDENANÇA DE L'ARBRAT I RECURSOS VEGETALS 

Introducció. Disposicions generals 

Article 1. Objecte i àmbit normatiu  

L'objecte de la present ordenança és la regulació de la conservació, ús, protecció de 
l'arbrat i recursos vegetals.  

Es pretén establir un marc legal que reguli la conservació, l'ús, la protecció i el règim 
sancionador envers les espècies vegetals i els seus processos biològics essencials amb 
l'objectiu de preservar la biodiversitat, potenciar els processos de desenvolupament 
sostenible i millora la qualitat de vida dels ciutadans, situant els recursos naturals com 
un valor afegit del municipi.  

L'àmbit normatiu ve establert per l'article 45 de la Constitució Espanyola i entre altres 

les següents lleis : 

Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJAP PAC  

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental  

Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. article 179.2 r)  

Llei 4/1989, s/ Conservació dels espais naturals i de la Fauna i Flora Silvestres,  

Llei 2/1991, de 14 de febrer, per a la Protecció i Regulació de la Fauna y Flora 
Silvestres,  

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  

Decret 158/1994, de 30 de maig, adequació del Dep. de Medi Ambient a la llei 30/ 92  

Decret 287/2003, de 4 de novembre  

Decret 214/1987, s/ declaració d'arbres monumentals,  

Decret 47/1988, s/ declaració d'arbres d'interès comarcal i local  

Decret 120/1989 s/ declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès 
local  

Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost Reglament s/ Procediment Sancionador.  

Article 2. Àmbit d'aplicació  

L’Àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança compren aquelles plantacions realitzades i/o 
existents, ja sigui en sòl públic o privat, en terrenys qualificats com a no urbanitzable, 
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sistemes generals d’espais forestals lliures i el sòl urbà qualificat com a zona verda i 
sistema viari en els plans urbanístics vigents.  Aquesta ordenança serà d'aplicació a tot 
el terme municipal de Querol.  

Article 3. Competències municipals  

Les competències municipals en matèria de protecció del medi natural, son les que 
preveu la legislació local, i seran exercides per l'Alcaldia.  

La ordenança s'estructura en 3 capítols; el capítol 1 regula la conservació i l'ús, el 
capítol 2 s'estableix el regim de protecció, i el Capítol 3 el regim sancionador i 
disciplinari.  

CAPITOL 1 

ACTES NO PERMESOS, I ACTES SUBJECTES A LLICENCIA 

Secció 1: actes no permesos i limitacions 

Article 4. Actes no permesos  

A tots els espais del terme municipal amb espècies vegetals, inclosos els escossells, 
queden prohibits els següents actes  

Per Danys físics  

Manipulació exclosos els treballs propis de manteniment o gestió.  

Malmetre tísicament  

Escriure o realitzar qualsevol tipus d'inscripció  

Clavar qualsevol tipus d'estri punxant, lligar gronxadors, cables, filferros, etc.  

Danyar, fer talls, incisions, cavitats i altres actuacions com talar, arrancar o partir.  

Per contaminació  

L'aplicació de líquids, sòlids o gas que els hi siguin perjudicials.  

Abocar substàncies nocives com, lleixiu, olis, detergents o similars  

Per obres/activitats  

No protegir als arbres de les obres  

Tala d'arbres per facilitar la maniobrabilitat de la maquinaria de construcció  

Pas de maquinària que pugui danyar a l'arbre  
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Col·locar infraestructures, recolzar escales, eines o suport de bastides.  

Fer abocaments de runes de construcció, pedres, plàstics, objectes similars.  

Dipositar, de forma transitòria o definitiva, materials d'obra o similar.  

Fer proves o exercicis de tir, encendre petards, coets o focs d'artifici  

Fer foc  

Realitzar activitats que puguin danyar les arrels i altres parts dels arbres  

d) Altres  

I en general totes les activitats que pugui suposar danys a l'arbrat o a les espècies 
vegetals  

Article 5. Obertura de rases i excavacions.  

En l’obertura de qualsevol tipus de pous i rases que puguin afectar a arbres o arbrades, 
cal tenir en compte: 

Les rases s'allunyaran dels troncs a una distància mínima d’ 1,00 m des de l’eix de 
l’arbre. 

En casos excepcionals on les canalitzacions hagin d’anar forçosament en la mateixa 
vertical de l’arbre, aquestes es faran a una cota mínima de –1,50 mts. sobre la rasant i 
excavant “tipus mina” en la zona d’àmbit de l’arbre.  

En aquells casos en que per l’excavació es tallin trossos d’arrel d’un gruix superior als 5 
cms., es tallaran amb destrals, deixant talls nets i es pintaran amb qualsevol cicatrizant 
dels existents al mercat. 

Quan en una excavació resultin afectades arrels d’arbres, caldrà que el retapat es faci el 
més ràpid possible (màxim 3 dies), que les terres que s’aportin siguin vegetals i que es 
procedeixi al reg immediat després del tapat.  

Sol·licitar i obtenir llicència municipal  

Secció 2: actes subjectes a llicència 

Article 6. Actes subjectes a llicència  

Els projectes d’edificació particulars, així com les entrades i sortides de vehicles que es 
presentin a l’Ajuntament, hauran de preveure que no afectin a l’arbrat i/o plantacions 
existents a la via pública. 

Els projectes d’obres hauran de tenir en compte els elements vegetals existents a la via 
pública. 
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Els projectes d’edificació caldrà que presentin un plànol del terreny on hi constin els 
arbres existents (cas d’haver-n’hi), abans de l’inici de les obres i previ a la concessió de 
la llicència, per estudiar la seva protecció i valoració. 

En casos excepcionals, quan sigui inevitable la supressió d’algun arbre i/o plantació, per 
causa d’obres el titular de la llicència es veurà obligat a sol·licitar la corresponent 
llicència urbanística de tala d’arbres i en compensació a l’interès públic lesionat, a mes 
dels drets compresos en la llicència urbanística, abonarà una indemnització equivalent al 
triple del valor dels elements vegetals que resultin afectats segons estimació de 
l’Ajuntament. 

Estan subjectes a llicència els actes que afectant espais verds i/o espècies vegetals, 
consistents en :  

Neteja d’espècies vegetals en més d’un 50% dels solars. 

La deposició de restes vegetals, les quals no podran fer-se barrejades amb altres restes 
(runes, andròmines, etc.). 

Obertura de rases pel soterrament de serveis. 

Treballs d'esporga pel manteniment de les xarxes aèries de distribució.  

Tala d'arbres per obres de construcció. 

Tala de + 5 exemplars en zona rústica i urbana. 

Repoblació forestal de més de 25 exemplars d'espècies d'arbres no catalogades. 

Article 7. Documentació  

Els interessats hauran de sol·licitar llicència aportant la següent documentació :  

Un plànol a escala 1:500, on es localitzin tots els arbres i espècies vegetals afectades  

Llistat indicant el grau d'afectació de cada exemplar afectat, els treballs a realitzar i la 
seva justificació tècnica.  

Article 8. Llicència  

La llicència de tala o extracció es concedirà només quan sigui inviable un altre solució 
que garanteixi la conservació, a llarg termini, de les espècies afectades.  

Article 9. Dipòsit 

En els casos que observa l’article 6 de la present ordenança, prèvia la concessió de la 
llicència d’obres s’exigirà als peticionaris un dipòsit de garantia per l’import estimat de 
la protecció i reposició dels arbres afectats.  La quantia del dipòsit serà fixa en cada cas 
per l’Ajuntament. 
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CAPITOL 3 

PROTECCIO DE L'ARBRAT I DELS RECURSOS VEGETALS 

Secció 1: escossells 

Article 10  

El mida estàndard dels escossells s'estableixen en funció de l'amplada de les voreres.  

- 3 metres d'amplada : escossells de mínim 0,80 x 1,20 metres.  

+ 3 metres d'amplada : escossells no inferiors a 1'20 x 1'20 metres útils  

Article 11  

Entre el nivell del paviment de la vorera i la superfície de terra hi haurà com a mínim, 
20 cm. de profunditat, que podrà ser reomplert o no amb materials porosos (mulch). Es 
construirà al mateix nivell de la vorera, per tal de facilitar la recollida d'aigües pluvials, i 
estarà protegit amb una reixa.  

Article 12  

La ubicació dels arbres haurà de complir la normativa d'accessibilitat vigent. En els 
arbres de nova plantació, es tindrà cura de que estiguin ubicats ben centrats dins de 
l'escossell. Es fixa un termini de 3 anys per que els escossells existents s'adaptin a les 
noves prescripcions.  

Secció 2: arbres i arbredes 

Article 13 .Espècies autòctones  

S'aconsella plantar arbres i espècies autòctones per facilitar el manteniment, reduir les 
restes vegetals i estalvia aigua.  

Article 14. Protecció per obres  

En qualsevol treball públic o privat, en el que les operacions o passos de vehicles i 
màquines es realitzin en zones properes a algun arbre existent, prèviament a l’inici dels 
treballs, caldrà que es protegeixi els.  Els arbres que puguin ser afectats per alguna 
construcció s'hauran de protegir de la forma següent:  

Delimitar un àrea de protecció al voltant de l'arbre  

Deixar un espai de seguretat mínim de 0.50 m  

Protegir el tronc una reixa flexible  

Tancar l'arbre amb una reixa de 1.5 metres  
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Aquestes proteccions seran retirades un cop conclouen les obres. 

Article 15. Tala i substitució d'arbrat  

La tala d'arbres estarà justificada quan l'arbre estigui afectat per malalties greus, presenti 
un estat de decrepitud avançada, el seu creixement estigui provocant problemes greus en 
bens o serveis, i en cas que la caiguda, pugui causar danys a tercer.  

Article 16. Manteniment  

Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats, es 
mantindran pels seus propietaris en correcte estat de neteja i en condicions fito-
sanitaries adients, tenint cura de l’esbrossada i esporgada de l’arbrat. 

En cas d’incompliment o negligència en la conservació dels espais lliures i els terrenys 
no urbanitzats, l’Ajuntament podrà: 

- Imposar sancions. 
- Procedir a l’execució subsidiària, exigint als propietaris les despeses que 

ocasioni. 

Secció 3: arbres monumentals i espais del catàleg de patrimoni natural i paisatgístic 

Article 17  

Pels arbres i arbredes monumentals catalogats s’estableix un espai de seguretat mínim 
format pel perímetre de la projecció de la capçalera al terra més 5 metres.  

En l’espai de seguretat no es pot afectar les condicions naturals dels arbres i qualsevol 
actuació que afecti al seu habitat. 

Aquests arbres no es poden podar, arrencar les fulles o fruits, tallar total o parcialment i 
danyar de qualsevol manera ja sigui de forma directa o indirecta. 

Article 18  

L'Ajuntament podrà establir mesures de foment per tal de compensar, les despeses 
derivades del manteniment dels arbres, arbredes o elements d'interès natural, ubicats en 
una propietat privada i inclosos al catàleg d'arbres i arbredes d'interès local.  

CAPITOL 3 

REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI 

Secció 1: inspecció i control 

Article 19. Competències de l'Ajuntament de Querol  

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir 
l'adopció de mesures correctores, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles 
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inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas 
d'incompliment.  

Article 20. Actuació d'ofici o per denuncia  

L'Ajuntament actuarà d'ofici o per denuncia. Les denúncies seran comprovades 
mitjançant visita d'inspecció i es notificarà als denunciants les resolucions que s'adoptin.  

El responsable de l'activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una afectació en 
l'arbrat públic i/o privat està obligat a permetre l'accés al personal acreditat de 
l'Ajuntament, per tal de dur a terme la visita d'inspecció.  

La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies formulades s'ajustaran 
al procediment sancionador, aprovat per a l'Administració Publica .  

Secció 2: infraccions i sancions 

Article 21. Infraccions administratives  

Les infraccions són els actes i les omissions que contravenen les obligacions establertes 
en aquesta ordenança. Es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons els criteris de:  

La seva repercussió social i ambiental.  

El cost de la restitució.  

La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi.  

El benefici derivat de l'activitat infractora.  

El grau d'intencionalitat.  

La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de l'arbre com a bé 
protegit.  

La reincidència.  

Article 22. Persones responsables  

Son responsables de les infraccions.  

a) Les persones que directament, executin l'activitat infractora, o els qui ordenin 
l'activitat  

b) Els promotores de l'activitat o projecte que constitueixi o origini la infracció.  

c) En el supòsit de concurrència de diferents persones en l'autoria de la mateixa 
infracció sense que resulti possible deslligar la participació efectiva de cada una d'elles, 
s'exigirà la responsabilitat de forma solidària.  
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Article 23. Sancions  

Sense perjudici d'exigir, si s'escau, les responsabilitats de caràcter civil o penal i/o 
l'adopció de les mesures cautelars i/o restitució dels danys causats, d'acord amb els 
criteris de valoració previstos en l'Annex I d'aquesta Ordenança, les infraccions als 
preceptes continguts en la mateixa, seran sancionades de la forma següent:  

a) Infraccions lleus, multa que suposi l'import de 1/2 mensualitat del SMI (Salari mínim 
Inter professional )  

b) Infraccions greus, multa que suposi l'import de 1/2 a 2 mensualitat del SMI .  

c) Infraccions molt greus, multa que suposi l'import de 2 a 6 mensualitats del SMI  

Article 24. Expedients sancionadors  

La competència per la resolució dels expedients sancionadors correspondran a la 
Comissió de Govern, prèvia proposta de resolució de l'Instructor de l'expedient.  

Disposicions finals  

1. La present ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada 
el dia  19 d’abril de 2005 i sotmetrà a informació al tauló d’anuncis i es publicarà al 
BOPT1.       

2. L'Ajuntament disposarà en el termini de dos any per a l'elaboració del catàleg d'arbres 
i arbredes d'interès local i el catàleg del patrimoni natural i paisatgístic del seu terme 
municipal.  

ANNEX 1 

VALORACIO DE L'ARBRAT 

Introducció  

La valoració dels arbres d'interès paisatgístic ha de pretendre reflectir una funció 
d'utilitat de contingut econòmic a través de cert equilibri entre els procediments 
estrictament economètrics i els components de significació simbòlica, paisatgística, 
històrica, estètica o de benestar.  

Aquesta valoració es farà d'acord amb el barem previst a la Norma Granada, redactada 
per la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.  

Es fixen tres grans grups d'intervenció amb variacions en el procediment de valoració:  

a) Frondoses  
b) Coníferes 
c) Palmeres i similars.  
                                                           
1 Publicació aprovació inicial BOP núm. 100 de 2 de maig de 2005. 
  Publicació text íntegre BOP núm. 39 de 16 de febrer de 2006. 
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Definicions Bàsiques  

Calibre: mida de l'arbre, el preu mig del qual servirà com a base de la valoració. Aquest 
preu mig s'obté a partir dels catàlegs de diferents vivers i es fixa en un perímetre de 20-
22 cm per a frondoses (mesurat a 1'30 metres sobre el nivell del sòl) i en una altura de 
150 a 200 centímetres per a les coníferes.  

Valor bàsic: valor objectiu en diner obtingut de les equacions o funcions mida-preu. Les 
circumstàncies de l'estat, singularitat, sanitat, etc. només poden incrementar, mai reduir, 
el valor bàsic  

Valor de reposició: valor de compra + despeses de trasplantament i manteniment 
actualitzats.  

Arbre substituïble: arbre de mida igual o inferior a l'existent en un viver de planta 
ornamental  

Arbre no substituïble: arbre de mida superior a l'existent en un viver de planta 
ornamental  

Fórmules de valoració dels arbres  

A.1 FRONDOSES I CONIFERES 

1. Valor bàsic  

arbres substituïbles  

Valor bàsic = [(Pm + Ct) / a] (1+r)t + (Ccn+1)(1+r)t + (Ccn+2)(1+r)t-1+...+(Cct-
1)(1+r)+Cct  
 
Valor bàsic = [(Pm + Ct) / a] [(1+r)t-n + Cc] [(1+r) t-n+1-1) / r] costos de manteniment 
iguals tots els anys  
 
n = edat de l'arbre quan es va plantar  
Pm = preu de mercat per a un calibre i edat determinada.  
Ct = Cost d'arrencament i plantació.  
a = probabilitat d'èxit en el trasplantament.  
t = edat de l'arbre en el moment de l'arrancada.  
Cc= Cost de cultiu i manteniment en un any determinat.  
r= rèdit  

arbres no substituïbles, frondoses i coníferes  

Valor bàsic = Preu del calibre estàndard x Y  
 
Y = és multiplicador del preu del arbre en vivers. Aquest valor està recollit a les taules 
IV i V de la Norma.  
Y= K / [(1 + V eb (x-xi) ) 1/v]  
V = Coeficient fixat en 0'01 per tots els grups.  
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K = Valor màxim, és el multiplicador màxim del preu estàndard en viver per una mida 
característica (mida 10-12 centímetres de circumferència en frondoses i 100-125 
centímetres d'altura a les coníferes).  
K pot prendre tres valors diferents (1000, 750 o 500) depenent de la longevitat i de 
l'hàbit de creixement de l'espècie  
xi = Representa el punt d'inflexió que també canvia segons la longevitat i l'hàbit de 
creixement.  
b = Paràmetre per al preu inicial. (ambdós valors es troben a la taula III de la Norma de 
Granada).  

2. Índex correctors  

Al valor bàsic s'incorporen índex correctors per obtenir el valor final (Vf) de l'arbre  

Les escales de valors dels índex de factors intrínsecs i extrínsecs es recullen a la taula 
VII de la Norma Granada.  

Els índexs correctors s'agrupen en dos blocs: Factors Intrínsecs i Factors Extrínsecs  

1. Factors intrínsecs (propis de l'espècie i de l'individu).  

1.1. Capçada fotosintèticament activa (volum i superfície de la capçada), per 
comparació a la que hipotèticament hauria de tenir en funció de la seva mida i edat.  

1.2. Estat sanitari: vigor o grau de decrepitud, presència d'alteracions sanitàries, paràsits, 
etc.  

1.3. Expectativa de vida útil.  

2. Factors extrínsecs (corresponents al medi que envolta l'arbre)  

2.1. Estètic i funcional: apreciació de l'interès estètic de l'arbre, aïllat, com a part d'una 
alineació o grup, i de la seva part funcional (tallavents, pantalla visual i producció 
d'ombra).  

2.2. Representativitat i raresa: índex relatiu a la consideració de major o menor 
abundància en la zona, i del valor cultural, social o històric dels exemplars.  

2.3. Situació: Índex que té en compte l'interès de l'arbre en l'entorn que l'envolta, i la 
seva contribució en la millora ambiental, plàstica o urbana.  

2.4. Factors extraordinaris: referència a altres paràmetres diferents als esmentats i que 
mereixin consideració.  

3. Valor final de l'arbre:  

Vf= Vb. (1+SIi+SIe)  
 
Vf= valor final  
Vb= valor bàsic  
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SIi= sumatori dels índex de factors intrínsecs  
SIe= sumatori dels índexs de factors extrínsecs  
 

A.2. VALORACIO PER A ARBRES NO SUBSTITUIBLES, 

PALMERES I SIMILARS 

1. Valor bàsic  

V bàsic = Vcaracterístic . (h/k)2  
 
Vb= valor bàsic  
h/k = Expressió de l'edat.  
h = Altura en centímetres del tronc.  
k = Constant de creixement (taula VI de la Norma Granada).  

2. Índex correctors  

ja exposat  

3. Valor final de l'arbre:  

Vf= Vb. (1+SIi+SIe)  

A3 VALORACIO CASOS ESPECIALS 

Arbres amb troncs múltiples  

Per obtenir el perímetre de l'arbre:  

A) Si es pot descobrir el coll de l'arbre es mesurarà el perímetre encerclant 
immediatament per sobre d'aquest.  

B) Si no es pot descobrir el coll de l'arbre, es prendran les circumferències de tots els 
troncs que existeixen a una altura de 80 centímetres del sòl i es prendrà com a perímetre 
virtual el d'una circumferència que circumscrigui totes les dels troncs existents, tangents 
entre si.  

A.4. VALORACIO DE DANYS PARCIALS 

Es considerarà l'espècie i l'estació de l'any com a elements fonamentals per estimar la 
valoració dels danys.  

Serà significatiu l'emissió de l'informe tècnic pel que fa al risc de supervivència, risc 
d'estabilitat, seguretat pel vianant i el trànsit, mesures de restauració i recuperació.  

El valor dels danys es quantificarà en tant per cent del valor total de l'arbre, calculat 
conforme a les normes anteriors.  



14 

 

Els danys es poden classificar atenen a la seva localització en:  

Ferides al tronc  

Arrencament i ferides al brancatge  

Destrucció de les arrels.  

La valoració es farà separadament per a cada una de les tres tipologies definides.  

a) Ferides en el tronc  

Fórmula de valoració:  

I % = (P/C) (h+50)  

P = Amplada de la ferida mesurada segons l'indicat a l'apartat B.6.1. de la "Norma 
Granada".  
C= circumferència de l'arbre en el punt més alt de la ferida.  
P/C = Coeficient que avalua la fracció de la circumferència que ha estat afectada per la 
ferida, el que dóna una magnitud del dany causat.  
h = Alçada de la ferida expressada en mil·límetres.  
I % Es considerarà igual a 100, quan prengui valors superiors al 50 per 100.  

Quan la ferida lineal afecta a tota la circumferència de l'arbre, la indemnització ha de ser 
el valor de l'arbre ja que aquest tipus de ferides poden causar-li la mort.  

b) Pèrdua de branques  

La pèrdua de les branques d'un arbre causa una disminució, tant del seu valor estètic 
com del seu vigor.  

La pèrdua del valor està en relació amb la quantitat de branques que siguin destruïdes.  

Es mesurarà en tant per cent el volum inicial de la copa.  

Si la destrucció de les branques afectés a més del 80 per 100 d'elles, el valor de la 
indemnització serà el del total de l'arbre.  

En el cas que la destrucció suposi un desequilibri de la copa de l'arbre, s'inclourà també 
en la valoració el volum de la copa que sigui precís treure per assolir altra vegada 
l'equilibri, i el cost de la feina a realitzar.  

c) Destrucció d'arrels  

La destrucció de les arrels origina una disminució en l'aportació de nutrients i aigua, i 
per tant una pèrdua de vigor que pot arribar a ocasionar la mort de l'arbre.  
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Pel càlcul del tant per cent d'arrels destruïdes sobre el conjunt del sistema radial, es 
prendrà com extensió d'aquest la de la projecció de la copa de l'arbre i com a 
profunditat, 1m.  

S'aplicarà el mateix criteri en cas de rases que passin a prop de l'arbre i inclòs en cas de 
trasplantament d'aquest.  

A.5. ALTRES DANYS 

Els danys no mencionats expressament en els paràgrafs anteriors es valoraran estimant 
la seva repercussió sobre la vitalitat de l'arbre.  

Càlcul d'indemnitzacions  

El càlcul de la indemnització total a pagar per danys a un arbre es farà sumant el 
percentatge d'indemnització resultant de cada tipus d'afectacions (ferides al tronc, 
branques i arrels). La fórmula a aplicar serà la següent:  

% If = % It+ %Ib+%Ia  

on:  

% It= percentatge d'indemnització derivat de l'afectació del tronc (% del valor total de 
l'arbre)  
% Ib= percentatge d'indemnització derivat de l'afectació de les branques.  
% Ia= percentatge d'indemnització derivat de l'afectació de les arrels.  
 

Taula d'indemnitzacions 

Danys al tronc (%)  20 25 30 35 40 45 50 >50 

% d'indemnització (It) 20 25 35 45 60 75 90 100  

Danys a l'arrel (%)  25 30 35 45 50 60 70 >70 

% d'indemnització (Ia) 20 25 35 45 60 75 90 100  

Danys a les branques (%)  30 35 40 50 60 70 80 >80 

% d'indemnització (Ib) 20 25 35 45 60 75 90 100  
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ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT AMBULANT DE QUEROL 
 
CAPÍTOL I - Disposicions generals 
 
Article 1. Aquesta Ordenança regula amb caràcter general les activitats comercials que 
constitueixen el mercat de venda ambulant de Querol que, amb freqüència setmanal, 
tindrà lloc a les vies públiques del municipi especialment habilitades a aquest efecte. 
Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s'hagi previst 
expressament en aquest Reglament, tret que per casos puntuals existeixi una autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 
Article. 2. La consideració de mercat ambulant objecte d'aquesta Ordenança es defineix 
com agrupació de llocs de venda en via pública de caràcter periòdic i/o esporàdic, 
autoritzats per l'Ajuntament per a la venda de mercaderies al públic. 
 
Article.3. La ubicació concreta del mercat ambulant serà definida per la Junta de 
Govern Local de l'Ajuntament de Querol, si bé aquest es desenvoluparà al carrer Accés 
B de Ranxos de Bonany i al seu entorn. 
 
Article.4. El mercat ambulant tindrà lloc tots els dissabtes i/o dimecres de l'any. La 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament podrà variar la data de celebració quan 
concorrin causes justificades. 
 
CAPÍTOL II - Atorgament de llicències 
 
Article. 5. L'Ajuntament estableix el nombre total màxim de parades de venda, la 
distribució, superfície i els criteris d'adjudicació de les parades, tenint en compte les 
disponibilitats d'espai físic de les zones que preveu l'article 3r. També es podran establir 
percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la 
finalitat d'assegurar una oferta comercial variada i racional. 
 
Article. 6. Els comerciants interessats a obtenir la preceptiva llicència municipal per 
exercir la venda no sedentària en el mercat setmanal ambulant han de presentar una 
sol·licitud a l'Ajuntament en la qual s'han d'especificar amb claredat les dades següents: 
- Nom i cognoms o raó social, i si és el cas, persona que el pot substituir. 
- Fotografia del titular de la llicència i també de la persona suplent de tamany carnet. 
- Adreça. 
- Document nacional d'identitat. 
- Número d'identificació fiscal. 
- Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar. 
- Classe d'articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar. 
- Números de telèfon on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels horaris de 
contacte més adients. 
 
La sol·licitud s'ha d'acompanyar una còpia dels documents següents: 
- Domiciliació bancària per cobrar el rebut anual. 
- Escriptura de constitució de societat, en el cas de persones jurídiques. 
- Documentació fiscal que habiliti l'activitat mercantil. 
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- Justificant d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de 
pagament de l'any en curs, o bé compromís de donar-se d'alta en el cas d'obtenir la 
llicència 
municipal. 
- Declaració, per part de la persona que fa la sol·licitud, en la qual assumeix la 
responsabilitat civil que demana l'activitat, mitjançant la subscripció d'un pòlissa 
d'assegurança o altres mitjans. 
- Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de 
residència i de treball corresponents. 
En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents 
originals a fi i efecte que es pugui comprovar l'autenticitat. 
 
Article. 7. L'autorització municipal als venedors ambulants en llocs fixos, s'estendrà des 
de la data de concessió de la llicencia fins el dia 31 de desembre de cada any, tot i que 
s'admet la renovació tàcita mentre el titular de la llicència no expressi el contrari i 
compleixi amb 
les obligacions descrites en el present reglament. 
 
Article. 8. L'autorització municipal serà personal i no es podrà cedir o subarrendar a 
tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
Article. 9. Existirà una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones 
interessades a obtenir una llicència per exercir la venda no sedentària i que no es pugui 
concedir per manca de llocs disponibles. L'adjudicació dels llocs es fa seguint l'ordre de 
prioritat següent: primer, els veïns de Querol o bé els que realitzin algun tipus d'activitat 
econòmica a Querol, i segon, per ordre cronològic de les sol·licituds; tanmateix, en 
ambdós supòsits, s'han de respectar les limitacions que s'hagin pogut establir pel que fa 
als tipus de productes que es poden comercialitzar en les diferents parades. 
 
Article. 10. La relació o llista de les sol·licituds que no hagin estat ateses es renovarà 
cada any i s'utilitzarà per cobrir les vacants que es puguin produir durant aquest període. 
 
Article. 11. Els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a la 
zona del mercat tenen un dret preferent, en el cas d'existir vacant, per accedir a una 
llicència municipal relativa a un lloc de venda emplaçat davant del seu establiment. 
Aquest lloc ha de ser de dimensions similars al de la majoria de parades del mercat.  Els 
titulars d'aquests establiments resten també subjectes a l'obligació de satisfer les taxes 
que s'estableixin. 
 
Article.12. Una vegada s'hagi concedit la llicència corresponent al comerciant, se li 
lliura un carnet o credencial amb la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, el 
número de lloc adjudicat, la zona del mercat destinada, els metres quadrats a ocupar i 
els productes 
concrets que pot comercialitzar. 
El carnet o la credencial ha d'estar sempre en poder de la persona interessada i s'ha 
d'exhibir al públic, de manera visible i permanent, a la parada de venda. 
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CAPÍTOL III - Titularitat, transmissibilitat i canvi del lloc de venda 
 
Article. 13. La llicència municipal per exercir la venda ambulant o no sedentària és 
personal, però en nom del comerciant titular poden exercir l'activitat el seu cònjuge, la 
seva parella estable i els seus fills i les seves parelles. També els empleats que estiguin 
donats d'alta a la seguretat social per compte del titular. La identitat del venedor 
substitut s'ha de comunicar prèviament a l'Ajuntament i presentar fotografia. 
 
Article. 14. Les peticions de concessió de llicència, i també les de traspassos i 
modificacions per a tots els mercats setmanals, les resol l'Alcaldia. Les llicències: 
- Són personals i intransferibles, amb les consideracions que s'estableixen a l'article 17 
d'aquest Reglament. 
- Tenen un període de vigència anual, de l'1 de gener fins al 31 de desembre. 
 
Article 15. Transmissibilitat de les llicències. 
La llicència és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació: 
- Per actes entre vius entre cònjuges (o unions estables de parella) o entre pares i fills, 
sempre i quan s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent del titular 
autoritzat. 
- Per actes per causa de mort, en el cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i 
sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la defunció. 
- La sol·licitud de transmissió de la llicència s'ha de fer mitjançant una instància 
explicant els fets i l'han de signar el cedent i el cessionari. En cas de defunció la 
sol·licitud l'ha de presentar un successor legal, amb renúncia escrita i expressa de tots 
els altres possibles successors. A la petició cal adjuntar-hi tota la documentació que 
preveu l'article 6 i, a més, la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en 
el seu cas, la condició de successor legal. 
- En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicència, sinó 
només una possible substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular. La 
malaltia s'ha de justificar mitjançant el corresponent informe de baixa i, si és necessari, 
la justificació s'ha de renovar trimestralment. 
- Si el titular de la llicència és una persona jurídica, la transmissió no es pot fer. 
 
Article. 16. Les associacions de venedors que s'han de constituir legalment representen 
els venedors i col·laboren amb l'Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el 
mercat, per tal d'aconseguir una més bona organització i un control més eficaç. Abans 
de prendre decisions de transcendència general que afectin els venedors, cal que es 
tingui en compte l'opinió d'aquestes associacions d'acord amb la seva representativitat, 
però la decisió final és competència de l'Ajuntament. Així mateix, l'Ajuntament pot 
establir convenis amb les diverses associacions, especialment pel que fa a la recaptació 
de les taxes que s'estableixin, al control i al correcte funcionament del mercat. 
 
CAPÍTOL IV - Drets i obligacions dels titulars dels llocs de venda 
 
Article.17. Els beneficiaris de les llicències de venda ambulant estan obligats a complir 
les instruccions d'organització i funcionament que els siguin indicades pel personal 
autoritzat de l'Ajuntament, i en tot cas per la policia Local.  Prèvia delegació 
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l'Ajuntament podrà establir persones alienes a la corporació amb autorització suficient 
per ajudar al desenvolupament i assentament del Mercat. 
 
Article.18. Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda 
determinats per l'Ajuntament. 
Els venedors han d'instal·lar les seves parades o llocs de venda, que han de ser 
desmuntables o transportables, amb els seus propis mitjans i amb les degudes 
condicions de seguretat, higiene i protecció exigides per la normativa específica vigent. 
 
Article. 19. El venedor autoritzat està obligat a ocupar estrictament l'espai que tingui 
assignat, que serà sempre el mateix, sense que pugi ocupar cap altre lloc ni envair els 
espais destinats a passos, passadissos, altres parades, accessos als locals comercials o 
industrials, als habitatges i als edificis d'ús públic. Les parades han de guardar 
l'alineació anterior i posterior corresponent.  No obstant això, l'Ajuntament pot 
modificar l'espai concret assignat als paradistes, de forma temporal o definitiva, quan 
existeixinraons objectives que ho aconsellin (execució d'obres, modificació dels usos 
dels vials públics, celebració d'actes especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret 
a tenir cap indemnització. 
 
Article. 20. Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni 
puntals, ni mercaderies ni productes que puguin representar algun perill pels vianants, o 
els puguin obstaculitzar el pas. 
No serà autoritzada l'exhibició de mercaderies directament sobre el terra o paviment i la 
seva alçada respecte del nivell de terra no serà inferior als 80 centímetres, tret dels casos 
d'articles que, per les seves característiques especials, se'n puguin exceptuar. 
 
Article. 21. Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari 
públic urbà, amb independència del motiu que determini aquesta conducta. 
 
Article. 22. Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament 
assenyalats els seus preus. 
 
Article. 23. Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i 
facin publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer 
propaganda o publicitat abusiva que atempti contra els drets d'altres comerciants. 
S'exceptuen els venedors de discos, cassettes, CD o similars, als quals es permet la 
reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, així com aquelles parades 
que, per la seva excepcionalitat, puguin ser autoritzades per l'Ajuntament, sempre que el 
volum no sigui excessiu ni molest i 
compleixi les limitacions que s'estableixen reglamentàriament. 
 
Article. 24. La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres dissabtes 
seguits o cinc d'alterns dintre de cada semestre podrà donar lloc a l'extinció de la 
llicència i en conseqüència, l'Ajuntament podrà adjudicar-la a un nou sol· licitant llevat 
que, sigui justificat prèviament per vacances. 
Així mateix, si algun titular de llicència ocasionalment no pot ocupar el seu lloc de 
parada, previ avís a l'Ajuntament, aquest espai el podran ocupar els paradistes que ho 
sol·licitin durant el període d'absència previst. En tot cas, si no ha mediat avís del 
paradista titular i si a les 8:30 h del matí no ha ocupat la parada, l'Ajuntament podrà 
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autoritzar la seva ocupació provisionalment per aquell únic dia a un altra paradista en 
funció de la llista d'espera. 
L'autorització de l'ocupació provisional d'una parada l'haurà d'efectuar l'Alcalde o bé, el 
regidor en qui delegui. 
 
CAPÍTOL V - Sobre el muntatge, desmuntatge i la neteja del mercat 
 
Article. 25. L'horari apte per a l'ocupació de les parades serà de les 7 del mati fins a les 
3 de la tarda. Les operacions de muntatge de les instal·lacions es realitzaran únicament 
entre les 7 i les 9 hores, i les de desmuntatge, entre les 13:00 i les 15:00 hores. 
 
Article. 26. Els vehicles no podran romandre en l'espai destinat a mercat més temps de 
l'estrictament necessari per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies. Un cop feta la 
instal·lació, s'aparcaran correctament als llocs destinats a l'efecte. Se n'exceptuen els 
vehicles que formen un sol cos amb la parada de venda els quals tenen a tots els efectes 
la condició de parada ambulant i aquells que l'Ajuntament hagi autoritzat expressament 
per causes justificades. 
 
Article. 27. Els venedors estan obligats a complir les normes de la policia urbana i a no 
causar molèsties al veïnat, i han de mantenir net al llarg de totes les hores de durada del 
mercat el recinte de la seva pròpia parada. Per això, totes les parades disposaran 
obligatòriament d'un suport per col·locar-hi les bosses d'escombraries on hi aniran 
dipositant de forma controlada al llarg de tot el matí les deixalles que puguin anar 
generant. 
 
Article. 28. Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l'espai ocupat i el 
seu entorn immediat completament nets, no podent quedar-hi papers i cartrons 
abandonats, caixes de cartró, fusta o plàstic, embalatges o d'altres deixalles (bosses de 
plàstic, blisters, penjarobes, film, etc.). En qualsevol cas, la prohibició de llençar i 
deixar residus a terra que afecta els venedors es fa extensiva també als propis usuaris del 
mercat en tot l'espai que aquest ocupa, incloent les zones d'aparcament i qualsevol altre 
espai de la via pública. 
Com a criteri general de l'activitat del mercat, els venedors procuraran sempre prevenir, 
minimitzar i reduir tant com els sigui possible la generació de residus i, com a 
posseïdors finals d'aquells que no hagin pogut evitar, esdevindran els responsables de 
llur correcta gestió i els lliuraran convenientment separats per materials per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització. Així, els residus finalment generats es dipositaran 
en bosses en el lloc de la parada per la seva recollida. 
En el cas de les parades de fruita i verdura es posarà especial atenció en no embrutar el 
terra amb els seus productes. 
Per norma general, les caixes de cartró s'hauran de deixar ben plegades en la parada 
corresponent. 
 
CAPÍTOL VI - Condicions especials dels llocs de venda de productes d'alimentació 
 
Article. 29. Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits 
especials següents: 
- Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix 
la normativa vigent. 
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- No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què 
es refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment. 
- Els embolcalls han de ser sempre nous. 
- Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran 
de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de 
materials resistents, llisos, impermeables i no tòxics. Caldrà disposar del material 
adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de treball, aixi com per a la 
neteja dels aliments. 
- Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la 
vigilància de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. 
- Tots els productes alimentaris es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol 
risc de contaminació. 
- Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del 
públic i, si no és possible, serà obligatori l'ús de cartells que prohibeixin manipular-los o 
tocar-los. 
- Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent. 
 
CAPÍTOL VII - Règim tributari 
 
Article. 30. La quantia de les taxes i la forma de pagament per a l'atorgament de 
llicències per exercir la venda ambulant en el lloc assignat, i també per a l'ocupació del 
domini públic inherent a l'activitat sigui de forma permanent o bé ocasional serà 
l'establerta en l’annex de l'Ordenança fiscal núm. 12, aprovada per acord del Ple 
extraordinari de data 20 de desembre de 2007 i posteriorment publicada al BOP de 
Tarragona. 
La manca de pagament de les taxes determinarà l'extinció de la llicència. 
Les tarifes de la taxa seran les que figuren als epígrafs corresponents, essent aquestes 
compatibles entre sí. 
 
CAPÍTOL VIII - Infraccions i sancions 
 
Article. 31. L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix 
una infracció que es classifica en lleu, greu o molt greu. 
Es consideren infraccions lleus: 
- No tenir la llicència i altres documents que emparen l'exercici de la venda ambulant a 
disposició del personal del mercat, i/o no tenir col·locada en lloc visible i permanent la 
corresponent autorització. 
- Tenir les instal·lacions i elements materials dels llocs de venda en mal estat. 
- Emetre sorolls molestos per al públic en general. 
- Qualsevol altra contravenció d'aquest Reglament que no es prevegi expressament com 
a infracció greu o molt greu. 
Es consideren infraccions greus: 
- Muntar abans de l'hora establerta en aquesta Ordenança, o no desmuntar ni retirar les 
instal·lacions després de l'horari fixat així com el desplaçament o modificació de 
mobiliari urbà. 
- Modificar la configuració, grandària, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les 
condicions de la llicència. 
- Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels dies i horaris 
establerts. Igualment, envair passos, passadissos i accessos a locals, indústries o 
habitatges. 
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- No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de força major. Ocupar un espai 
diferent de l'autoritzat i/o ocupar-se de la parada una altra persona sense que hagi estat 
degudament autoritzada. 
- Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts. 
- Fer cas omís als preceptes recollits en l'article 29 relatius a la reducció dels residus i a 
la correcta gestió dels que no es puguin evitar. 
- Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes alimentaris, 
sens perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més intensitat, si així 
ho preveu la normativa legal sectorial aplicable. 
- La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en un mateix període de sis mesos. 
Es consideren infraccions molt greus: 
- La comissió d'actes greus que alteren l'ordre intern del mercat, provocar baralles o 
discussions, i/o l'incompliment de les ordres que dicta l'autoritat competent. 
- El traspàs, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense comptar 
amb la deguda autorització municipal, i la transmissió de la llicència sense complir els 
requisits d'aquest Reglament. 
- La instal·lació de llocs de venda sense llicència i/o la manca de pagament dels drets i 
taxes corresponents. 
- La reincidència d'infraccions greus dins del mateix període de dos anys. 
 
Article 32. La imposició de sancions per la comissió d'infraccions lleus es realitza de la 
manera següent: 
a) Es notifica la resolució d'inici del procediment i la proposta de resolució, 
simultàniament al presumpte responsable. 
b) Es concedeix un termini de deu dies per a formular al·legacions i proposar proves al 
presumpte responsable. 
c) Sense fer cap més altre tràmit, l'expedient s'eleva a l'òrgan competent perquè el 
resolgui. 
En tots els casos d'infracció, és necessària la instrucció d'expedient sancionador. 
 
Article. 33. Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol 
es poden imposar les sancions següents: 
- Per a infraccions lleus: 
Advertiment 
Multa fins a 50 euros 
- Per a infraccions greus: 
Multa fins a 100 euros 
Suspensió temporal de l'activitat per un termini màxim de dues setmanes. 
Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament. 
- Per a infraccions molt greus: 
Multa fins a 150 euros 
Suspensió temporal de l'activitat per un termini d'entre un a sis mesos. 
Extinció de l'autorització per exercir la venda. 
La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d'extinció. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
En atorgar-se les primeres llicències anuals de venda després de l'entrada en vigor 
d'aquest Reglament, es donarà preferència als venedors ambulants que, amb anterioritat 
a l'aprovació i a l'entrada en vigor del Reglament, ja ocupaven un lloc de venda i que 
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reuneixen les condicions que s'exigeixen a l'article 6. Es procurarà respectar, en la 
mesura que sigui possible, la ubicació concreta de la qual havien gaudit. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entra en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des 
de la publicació completa del seu text en el Butlletí Oficial de la Província2. 
 
RÈGIM DE RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓ. 
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a comptar des de del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contrac aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
En  el  cas  que  la  desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de 
la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 
 
Querol, 12 de desembre de 2007.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Publicació aprovació inicial BOP núm. 5 de 7 de gener de 2008. 
    Publicació text íntegre BOP núm. 58 de 8 de març de 2008. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
URBANS  

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins del marc de les competències de 
l’Ajuntament de Querol i dins el seu terme municipal, de les condicions en les quals 
l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de les 
deixalles i residus urbans produïts pels ciutadans.  

La Llei 10/1998, a l’article 3b, estableix que són residus municipals els generats als 
domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, i tots aquells que no siguin perillosos 
i que per la seva naturalesa i composició es poden assimilar als produïts als llocs o 
activitats esmentats. Queden exclosos els residus previstos a la Llei 6/83 de 7 d’abril 
sobre residus industrials.  

Als efectes de la present Ordenança tindran categoria de residus urbans els materials 
residuals següents:  

- Les deixalles d’alimentació i consum domèstic produïdes pels ciutadans en els 
habitatges particulars.  

- Les cendres procedents de les llars de foc i de les instal·lacions de calefacció 
domèstica, que s’han de dipositar als contenidors de rebuig totalment apagades.  

- Els residus procedents de l’escombrada de les voreres efectuada pels propis veïns.  

- Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals 
comercials.  

- Els residus assimilables a domèstics, de consum en general, produïts en bars, 
restaurants i restants establiments on se serveixin productes alimentaris cuinats i a on es 
facin consumicions de qualsevol classe. També hi estan inclosos els produïts en 
supermercats, autoserveis i establiments similars.  

- Els mobles, estris domèstics i trastos vells, inclosos el calçat, la roba i qualsevol 
producte similar.  

- Els residus sanitaris dels Grups I i II, assimilables als municipals de conformitat amb 
el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.  

- Les restes vegetals procedents de la poda d’arbres, gespa, plantes i similars, en 
quantitats petites que permetin la utilització del contenidor de matèria orgànica sense 
esgotar la seva capacitat. En el cas de volums importants s’han de portar a la deixalleria, 
mentre l’Ajuntament no instal·li contenidors específics per a aquesta classe de residus.  

1. Servei general de recollida de residus  

1.1 Residus exclosos del servei de recollida de residus  

- Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions 
de tractament de residus.  
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- Els residus d’hospitals, clíniques i centres assistencials, no assimilables als residus 
municipals d’acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus 
sanitaris.  

- Les runes, procedents de restes de demolicions i obres en construcció, els materials 
procedents d’excavacions i els residus procedents d’incendis.  

- Qualsevol material residual inclòs en la Llei de Residus Industrials com a residu 
especial, que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de 
perillós.  

- Els vehicles fora d’ús, no aptes per a la circulació, quan hi concorrin les condicions de 
presumpció d’abandonament que estableix la lletra a) de l’apartat 71 del text articulat de 
la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Via, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març.  

- Els residus de risc i medicaments, procedents de les clíniques veterinàries, inclosos 
segons la normativa vigent en els grups III i IV: material punxant, material que hagi 
estat en contacte amb citotòxics.  

- Els residus de centres d’estètica que utilitzin material sanitari (liposucció, infiltracions, 
piercing, tatuatge, naturistes, etc.), no assimilables als residus urbans, d’acord amb el 
Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
als establiments de tatuatge i/o piercing.  

- Els residus sanitaris ramaders.  

- Els fluorescents, les làmpades de vapor de sodi o de mercuri.  

- Els medicaments sobrants o els caducats.  

- Les piles i termòmetres.  

- Qualsevol altra mena de material residual que determini l’Alcaldia.  

L’Ajuntament facilitara als usuaris la informació sobre la manera com es gestiona la 
recollida, en cada cas, dels residus exclosos del servei de recollida de residus urbans.  

1.2 Modalitats de recollida general de residus  

Segons la classe de residus i les característiques urbanístiques de les zones del municipi, 
el servei municipal de recollida general de residus pot adoptar les modalitats següents:  

1. Recollida en contenidors situats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida 
selectiva.  

2. Recollida en contenidors soterrats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida 
selectiva.  
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3. Recollida a peu de contenidor de mobles i trastos vells a les dates assenyalades per 
l’Ajuntament. 

4. Recollida porta a porta de mobles i trastos vells amb prèvia trucada a l’Ajuntament de 
Querol.  

5. Recollida porta a porta de vidre, paper i cartró, als comerços i establiments dels 
sectors del municipi que tinguin establert aquest servei.  

6. Recollida de contenidors de matèria orgànica, d’ús exclusiu per a grans productors 
(productors singulars).  

7. Recollida de piles als edificis públics i comerços del municipi.  

8. Recollida de medicaments a les farmàcies.  

No obstant a més d’aquestes modalitats de recollida de residus, l’Ajuntament podrà en 
el futur establir, si ho creu oportú, la implantació de la modalitat de recollida porta a 
porta de tota classe de residus urbans, en determinats barris o sectors del municipi, 
prèvia la corresponent regulació d’aquesta modalitat de prestació del servei de recolllida 
de residus urbans.  

2. Règim i horari de prestació dels serveis de recollida domiciliària de residus urbans  

L’Ajuntament establirà la recollida de residus urbans en totes les seves modalitats, amb 
la freqüència que consideri més adient.  

L’Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions al programa de recollida 
que, per raons de funcionament i/o d’interès públic, tingui per convenients.  

Els serveis municipals faran públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi d’horari, 
de la forma o la freqüència de prestació del servei, amb l’excepció de les disposicions 
dictades per l’Alcaldia en situacions d’emergència.  

Per tal de tal garantir la higiene pública i una correcta prestació del servei de recollida, 
els contenidors destinats a la recollida de la fracció orgànica, han de tenir clarament 
indicada la freqüència en la prestació del servei així com l’horari establert per a ser 
utilitzat pels usuaris.  

2.1 Taxes  

L’Ajuntament establirà anualment les taxes corresponents a la prestació dels diferents 
serveis de recollida de residus urbans. Els usuaris procediran al pagament de la taxa 
corresponent al servei prestat, d’acord amb el que a tal efecte assenyali l’Ordenança 
Fiscal corresponent.  

2.2 Obligacions dels usuaris  
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- Els usuaris estan obligats a dipositar els residus, en funció de la seva fracció residual 
en els diferents tipus de contenidors, tenint en compte les diferents modalitats de 
recollida.  

- Matèria orgànica (tapa color marró)  

- Rebuig (contenidor color verd).  

- Paper-cartró (contenidor color blau) 

- Envasos (contenidor color groc)  

- Vidre (contenidor iglú verd)  

- Productors singulars (contenidor propi de matèria orgànica)  

- Els usuaris del servei general de recollida de residus han de dipositar la brossa a 
l’interior del contenidor en bosses lligades.  

- L’horari per a les diferents modalitats és lliure, excepte per a la fracció orgànica que, 
en bé de la higiene pública, s’ha de dipositar els dies assenyalats, a les hores 
assenyalades.  

- Els embalatges s’hauran de dipositar degudament plegats per a una fàcil manipulació a 
l’interior dels contenidors establerts. Es prohibeix deixar els embalatges fora dels 
contenidors.  

2.3 Limitacions en la utilització dels contenidors  

- Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o 
susceptible de liquar-se.  

- Es prohibeix llençar materials encesos als contenidors de recollida de residus.  

- Es prohibeix dipositar objectes punxants amb claus, amb arestes tallants o tots aquells 
que puguin representar un risc de lesionar als usuaris o al personal del servei de 
recollida. Aquests objectes hauran de ser portats a la deixalleria.  

- Es prohibeix llençar més deixalles que les admeses per la capacitat del contenidor a fi i 
efecte d’evitar el seu desbordament. En el cas que el contenidor estigui ple, els residus 
s’han de dipositar a un altre punt proper.  

- Es prohibeix deixar les deixalles al costat del contenidor.  

- Es prohibeix dipositar els residus d’una classe o fracció determinades, en altres 
contenidors que no siguin els expressament destinats a aquesta classe de residus, o fora 
de l’horari establert.  

- Es prohibeix seleccionar i retirar pel seu aprofitament qualsevol tipus de material 
residual de la via pública a tota persona no autoritzada.  
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- No es permet dipositar als contenidors els següents residus:  

- Animals morts.  

- Els mobles, els estris i els trastos vells domèstics.  

- Es prohibeix enganxar cartells en els contenidors sense autorització prèvia de 
l’Ajuntament. 

- Es prohibeix fer grafitis en els contenidors.  

2.4 Ubicació dels contenidors  

Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels 
ciutadans, amb totes les conseqüències que això comporta. La seva ubicació, la 
determinarà l’Ajuntament sobre la base de criteris tècnics tals com la distància als 
usuaris, la proximitat a les cruïlles, la ventilació, l’amplada de les vies públiques, 
l’accessibilitat dels vehicles de recollida, etc. Els usuaris, només amb caràcter 
excepcional, podran proposar un canvi d’emplaçament sobre una base suficientment 
raonada de la millora del servei públic.  

Els serveis municipals determinaran les característiques tècniques dels contenidors amb 
criteris d’unificació pel que fa al model, al grau d’estanquitat, la fàcil maniobra i 
l’estètica adequada.  

Les unitats situades a la via pública estaran degudament senyalitzades i tindran la 
consideració de serveis especials de l’espai urbà pel que fa a la càrrega, descàrrega i 
altres operacions pròpies del servei. En aquest sentit, doncs, està prohibit el seu 
desplaçament o manipulació fora de les àrees senyalitzades.  

Es prohibeix estacionar vehicles a tota, o a una part, de la zona senyalitzada per als 
contenidors.  

Així mateix, està prohibit causar qualsevol destorb als moviments dels contenidors per a 
la càrrega i descàrrega de residus.  

2.5 Manteniment dels contenidors  

El manteniment dels contenidors correspondrà al Servei Municipal de recollida de 
residus, incloent-hi el rentat i la desinfecció interior i exterior per mitjans mecànics.  

2.6 Contenidors d’ús exclusiu  

Els bars i restaurants i els comerços generadors de matèria orgànica, com són fruiteries, 
verduleries, carnisseries, peixateries, forns de pa, etc. en un futur podrien tenir a la seva 
disposició contenidors per a ús exclusiu, a fi d’evitar acumulacions excessives als 
contenidors situats a la via pública. Aquests contenidors tindran grafiada de forma 
clarament visible la identificació de l’usuari particular.  
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Els usuaris que tinguin atorgats els contenidors d’ús exclusiu, només hi podran dipositar 
la matèria orgànica degudament seleccionada.  

Aquests usuaris estan obligats a utilitzar i guardar, dintre dels seus establiments, els 
contenidors homologats per al dipòsit dels residus que generen, i portar-ne el seu 
manteniment i neteja. També tenen l’obligació de portar el contenidor o contenidors que 
els hi han estat assignats al punt de recollida que determini l’Ajuntament, a les hores 
establertes, i retirar-los de la via pública quan s’hagin buidat.  

3. Servei de recollida sectorial de residus  

L’Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que 
consideri més convenients, tals com:  

a) La recollida de mobles, estris i trastos vells domèstics, per un volum màxim 
determinat per l’Ajuntament.  

b) La recollida selectiva de vidre i paper i cartró als comerços del municipi.  

Els residus definits als apartats a) i b) anteriors, tindran la consideració de propietat 
municipal a partir del moment en que dins de l’horari establert a l’efecte, siguin 
dipositats a la via pública. Es prohibeix, per tant l’abandonament incontrolat d’aquests 
residus a la via pública.  

La recollida de mobles, estris i trastos vells, es realitzarà prèvia concertació amb el 
Servei Municipal de recollida de residus. La seva retirada per part d’aquest servei 
municipal està condicionada a què es dipositin a la via pública a l’hora i dia convinguts 
prèviament. Si el dia i hora proposats pel Servei Municipal de recollida no s’adapten a 
les necessitats de les persones interessades, poden optar per transportar els residus a la 
deixalleria comarcal.  

La recollida selectiva de vidre, paper i cartró que l’Ajuntament estableixi en diferents 
sectors del municipi destinada de manera específica als comerços i altres establiments, 
es portarà a terme dintre dels horaris i dies establerts. Els establiments han de lliurar el 
material a la via pública de la forma que determini el Servei de Recollida. Els usuaris 
d’aquesta recollida específica estan obligats a utilitzar aquest servei de recollida 
específica i per tant no poden fer ús dels contenidors destinats a la recollida d’aquests 
residus que estan situats a la via pública.  

Aquest servei de recollida selectiva i específica de vidre, paper i cartró, obligarà als 
comerciants a fer efectiva la taxa que a tal efecte aprovi l’Ajuntament.  

4. Servei de deixalleria  

La deixalleria és un centre comarcal de recepció de residus, destinats a la recepció 
diferenciada de residus transportats i lliurats pels ciutadans, a l’emmagatzematge en 
contenidors adients per a cada fracció i al transport dels residus fins als tractadors 
autoritzats de residus. Tot això amb l’objectiu de facilitar-ne la seva valorització.  
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Poden utilitzar el servei de la deixalleria els ciutadans particulars, com també les 
oficines, els comerços les entitats públiques i privades i la petita indústria, que no 
tinguin l’obligació de contractar gestors autoritzats per la recollida específica dels 
residus que generen, amb les limitacions de volum, pes i tipologia que s’estableixen a 
l’Ordenança Reguladora de la Deixalleria Comarcal de l’Alt Camp.  

Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris particulars que 
hi lliurin residus d’origen domèstic, no estarà subjecte a cap contraprestació. Mitjançant 
la corresponent Ordenança Fiscal, del Consell Comarcal pot establir les taxes que per la 
utilització de la deixalleria han de satisfer els usuaris titulars d’activitats industrials, 
comercials o de serveis.  

No es pot admetre el lliurament a la deixalleria de residus industrials que no estiguin 
identificats per part del gestor, ni en cap cas, residus industrials especials, tòxics i 
perillosos, ni residus sanitaris.  

5. Prohibició de l’ús de la xarxa de sanejament  

Cap residu sòlid pot ser evacuat a la xarxa de clavegueram. Per tant, queda prohibida la 
instal·lació de trituradors domèstics o industrials que per les seves característiques 
evacuen els productes triturats a la xarxa de clavegueram.  

6. Règim de propietat dels residus  

Un cop dipositats dins dels contenidors o recipients establerts, els residus adquiriran 
caràcter de propietat Municipal, d’acord amb la Llei 42/1975 de 19 de novembre de 
Recollida i Tractament de les deixalles i residus sòlids urbans.  

Cap persona física o jurídica pot dedicar-se a la recollida i aprofitament dels residus, 
excepte que compti amb una autorització Municipal.  

7. Operacions a realitzar amb els residus  

La prestació del servei de recollida de residus urbans és obligació de l’Ajuntament. 
S’exclouen d’aquest servei obligatori, en la forma establerta en la legislació vigent i en 
aquesta Ordenança, els residus de tipus industrial, de construcció, sanitaris, 
contaminants, corrosius, tòxics, i perillosos i tots aquells que la seva gestió exigeixi 
l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat.  

La prestació d’aquest servei compren les següents operacions:  

- Trasllat dels residus i el buidatge dels mateixos als vehicles de recollida.  

- La devolució dels elements de contenció un cop buidats, als punts originaris.  

- El transport i descàrrega dels residus als punts de tractament i/o eliminació.  

Només el personal autoritzat podrà fer entrega dels residus als punts de tractament o 
eliminació.  
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8. Infraccions i sancions  

8.1 Infraccions  

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes 
establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles que estiguin tipificades a la 
legislació de rang superior.  

Correspondrà a l’Ajuntament, la vigilància en el compliment de les normes de la present 
Ordenança, amb la facultat i l’obligació de denunciar qualsevol infracció.  

Així mateix, correspondrà a l’Ajuntament atendre les reclamacions, denúncies i 
suggeriments dels ciutadans, impulsant les accions que en cada cas corresponguin.  

Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcalde, o 
bé per altres òrgans de l’Administració municipal, l’exercici de les quals els hagi estat 
confiada per delegació.  

A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Administració municipal ha 
d’adoptar les mesures escaients pel rescabalament dels danys que s’hagin pogut 
ocasionar o per a l’execució de qualsevol altre mesura que es consideri adient.  

8.1.1 Tipificació d’infraccions  

Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.  

En matèria de residus urbans, segons la present Ordenança es consideren infraccions:  

- Lliurar a la recollida de residus urbans, els residus que d’acord amb la relació de 
l’apartat 1.1 de l’Ordenança estiguin exclosos del servei de recollida (residus prohibits).  

- Dipositar residus de naturalesa i composició diferent als admissibles per a cada tipus 
de contenidor.  

- Dipositar els residus fora dels contenidors.  

- No utilitzar els contenidors que determinin els serveis municipals.  

- Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades en aquesta 
Ordenança.  

- Tractar o manipular els contenidors sense cura.  

- Deixar els residus en llocs, horaris i/o condicions no permeses per aquesta Ordenança.  

- Treure a la via pública els contenidors d’ús exclusiu, fora dels dies assignats, o no 
retirar-los dins de l’horari previst.  

- No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública ocupada, 
en el moment de retirar el contenidor.  
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- Incomplir les normes d’utilització de la deixalleria.  

- Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense 
autorització.  

- Qualsevol acció contrària a les previsions d’aquesta Ordenança.  

Aquestes infraccions quan siguin produïdes per un usuari particular tindran la 
consideració de lleus i quan sigui produïdes pels titulars d’una activitat comercial 
tindran la consideració de greus, això basat en el fet de la diferencia quantitativa del 
volum de residus que genera un particular respecte del que genera un comerciant.  

8.2 Sancions  

8.2.1 Responsabilitat  

Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, totes aquelles 
persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin 
persones físiques o persones jurídiques. Excepte aquells que siguin menors d’edat, on 
respondran per ells els pares, tutors o aquells que disposin de la custòdia legal.  

8.2.2 Graduació de les sancions  

Les sancions es graduen tenint en compte les circumstàncies següents:  

- La gravetat de la infracció.  

- El benefici obtingut.  

- El perjudici causat als interessos generals.  

- La intencionalitat.  

- La reiteració.  

- La reincidència.  

En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la 
infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes 
infringides.  

8.2.3 Sancions en matèria de recollida de residus  

Les infraccions per l’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta 
Ordenança seran sancionades amb les multes següents:  

Les infraccions tipificades com a lleus en matèria de residus urbans seran sancionades 
amb multes que van des de 100 EUR fins a 300 EUR.  
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Les infraccions tipificades com a greus en matèria de residus urbans seran sancionades 
amb multes que van des de 100 EUR fins a 3.000 EUR.  

9. El procediment sancionador  

El procediment sancionador serà el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, 
previst per les actuacions de l’Administració de la Generalitat, que permet aplicar, quan 
correspongui, d’un procediment abreujat en l’àmbit sancionador.  

Quan la proposta de resolució del procediment sancionador, tramitat per l’Ajuntament, 
contingui una sanció que per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no sigui 
competència municipal, l’Alcalde elevarà l’expedient a l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat 
amb la legislació sectorial aplicable.  

El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan 
competent, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les actes esteses per part dels 
serveis d’inspecció degudament habilitats o per denúncia presentada per qualsevol 
persona.  

10. Disposició final  

Aquesta Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 20 de desembre de 2003, entrarà en vigor un cop 
aprovada per aquest Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província3 i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s’aprovi la 
seva modificació o derogació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Publicació aprovació inicial BOP núm. 7 de 10 de gener de 2004. 
    Publicació text íntegre BOP núm. 83 de 8 d’abril de 2004. 
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ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
TÍTOL I 
 
OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. 
1. Aquesta ordenança regula la tinença d’animals de companyia en el terme municipal 

de Querol. 
2. Amb aquesta intenció, l’ordenança té en compte les molèsties i els perills que poden 

ocasionar els animals, a banda del valor i el benefici que pot representar la seva 
companyia per a les persones. 

3. L’ordenança serà d’aplicació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de la 
Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades de gossos pigall i dels respectius desplegaments reglamentaris. 

 
Article 2. 
S’entenen com a animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la 
finalitat de viure amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gats i 
totes les subespècies i varietats de gossos. També es consideren animals de companyia 
determinades aus i ocells. 
 
Qui posseeix un animal té l’obligació de mantenir-lo en bones condicions 
higienicosanitàries. 
 
TÍTOL II 
 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Normes de caràcter general 
 
Article 3. 
Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis 
particulars sempre que les circumstàncies d’allotjament en l’aspecte higiènic ho 
permetin i que no es produeixi cap situació de perill, molèsties o risc sanitari per als 
veïns o per a altres persones, i tampoc per al propi animal. 
 
Article 4. 
Els propietaris dels animals que conviuen amb ells estan obligats a mantenir-los en les 
adequades condicions higièniques i sanitàries. En aquest sentit, han d’estar correctament 
desparasitats, allotjats, alimentats, controlats i d’acord amb la legislació específica, 
vacunats. 

 
Article 5. 
Per als animals salvatges aquesta autorització tindrà en compte la perillositat de 
l’espècie, les mesures tant de seguretat com les higienicosanitàries a adoptar pel 
propietari i les molèsties que l’animal pugui ocasionar. 

 
Article 6. 
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Sens perjudici de les prohibicions contemplades a la legislació sobre protecció dels 
animals, es prohibeix: 
1. L’entrada d’animals a locals d’espectacles públics esportius i culturals i a qualsevol 

tipus de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o 
manipulació d’aliments. 

2. L’entrada i la permanència d’animals a establiments públics i allotjaments sense 
l’autorització del seu titular. Encara que disposin d’autorització, els gossos hauran de 
portar al collar la xapa identificativa i anar subjectes amb corretja o cadena o proveïts 
de morrió. 

3. La circulació i la permanència d’animals a les piscines públiques. 
4. Que els animals realitzin llurs dejeccions als llocs destinats al trànsit, permanència o 

esbarjo dels ciutadans. Cas de deposició inevitable, fora dels llocs expressament 
autoritzats o habilitats per a aquest fi, el posseïdor de l’animal està obligat a retirar 
immediatament els excrements i netejar la part afectada de la via pública o de les 
façanes del edificis continguts. 

5. Des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, deixar en patis, terrasses i balcons, 
animals que, amb els seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. 
Durant les hores restants i encara que els animals estiguin a l’interior dels pisos o 
locals de què es tracti, també hauran d’ésser retirats pels seus propietaris o 
encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als altres ocupants de l’immoble o 
als habitatges propers. 
 

Article 7. 
1. En el supòsit d’incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els 

articles anteriors, l’administració municipal podrà ordenar el trasllat dels animals a 
un establiment adient amb càrrec als propietaris i adoptar qualsevol altra mesura 
addicional necessària. 

2. L’ajuntament, per ell mateix o mitjançant associacions col·laboradores de protecció i 
defensa dels animals, podrà comissar els animals de companyia si hi ha indicis que 
hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressió física, brutícia o 
desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes. 

3. L’ajuntament pot també ordenar l’aïllament o comissar els animals de companyia en 
el cas d’haverlos diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l’home, bé per 
sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari. 
 

Article 8. 
1. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del 

propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les 
persones, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general. 

2. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del 
propietari, és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que els 
animals embrutin les vies i espais públics. 
 

Normes sanitàries 
Article 9. 
Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan 
obligats a: 
1. Facilitar totes les dades de l’animal agressor i els seus propis a la persona agredida o 

al propietari de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats 
competents que ho sol·licitin. 
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2. Comunicar-ho, en el termini de 24 hores posteriors als fets com a màxim, a la 
Regidoria de Governació o a l’òrgan de govern de qui depenguin les competències de 
salut i posar-se a disposició de les autoritats municipals. 

3. Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria i seguir les 
disposicions i ordres que determini el veterinari. 

4. Presentar a l’Ajuntament la documentació sanitària del gos o animal agressor i el 
certificat d’observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores. 

5. Les despeses originades en els punts anteriors aniran a càrrec del propietari o de la 
persona posseïdora de l’animal agressor.  Sense perjudici de les responsabilitats que 
estableix el Codi Penal per a les persones que deixen animals en condicions de fer 
mal, el compliment d’aquest precepte recau, tant sobre el propietari o posseïdor de 
l’animal, com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels anteriors, sigui 
coneixedora dels fets i pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers. 
 

Article 10. 
1. L’autoritat competent pot ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la 

vacunació o el tractament obligatori dels animals de companyia. 
2. El animals afectats per malalties sospitoses de perill a les persones i els que pateixin 

afeccions cròniques d’aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser sacrificats. 
El sacrifici s’haurà de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el 
mínim sofriment i provoquin la pèrdua immediata de la consciència. 

3. L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, mitjançant el servei de la Policia Local o 
veterinaris al servei de l’Ajuntament, realitzarà les inspeccions que consideri 
oportunes per tal de vetllar pel compliment de les normes establertes. Els propietaris 
o posseïdors d’animals, facilitaran l’entrada dels Agents de la Policia Local o 
veterinaris, als llocs a on aquests visquin per tal de poder dur a terme aquesta 
inspecció. 
 

Article 11. 
Els veterinaris de l’administració pública, les clíniques i consultoris veterinaris han de 
disposar d’un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o tractats. 
Aquest arxiu estarà a disposició de l’autoritat competent. 

 
Normes especifiques per a gossos 
 
Article 12. 
Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s’apliquen a tots els 
animals. 

 
Article 13. 
1. Els propietaris de gossos els hauran de censar en el registre que a tal efecte es crearà a 

l’ajuntament, dins el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de 
naixement o d’adquisició del animal. L’animal ha de portar necessàriament la seva 
identificació censal de manera permanent. 

2. La identificació censal de l’animal es realitzarà obligatòriament pel sistema següent, 
que s’adaptarà en tot cas a la normativa de la Unió Europea: 

- Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip de lectura 
compatible i codi alfanúmeric. 

3. El marcatge de l’animal haurà de reunir les característiques tècniques que determini 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i la persona o 
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entitat responsable del marcatge lliurarà al propietari o posseïdor de l’animal un 
document acreditatiu d’aquest fet. 

4. A l’hora de censar l’animal s’han de facilitar, almenys, les dades del paràgraf anterior 
i l’espècie, raça, sexe, data de naixement i el sistema utilitzat d’identificació. 

5. Els posseïdors d’animals domèstics de companyia, que ho són per qualsevol títol, 
estan obligats a notificar a l’ajuntament en el qual estigui censat l’animal, en el 
termini de dos mesos, la baixa, la cessió o el canvi de domicili de l’animal, així com 
qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent. 

6. Una ordenança fiscal fixarà les taxes que ha de percebre l’Ajuntament per la prestació 
d’aquests serveis. 
 

Article 14. 
Cada any s’haurà d’administrar la vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter obligatori. 
S’haurà de fer constar la vacunació a la tarja sanitària de l’animal. 

 
Article 15. 
1. Els propietaris dels gossos de vigilància hauran de tenir-los de manera que no 

esdevinguin perillosos per als vianants i hauran d’impedir que els animals abandonin 
el recinte privat i ataquin les persones que circulen per la via pública. 

2. S’haurà de col·locar en lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència 
d’un gos de vigilància a l’interior del recinte. 

3. S’haurà d’evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin els veïns. 
 

TÍTOL III 
 
PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA 
VIA PÚBLICA 

 
Animals pels carrers 
 
Article 16. 
1. A la via pública, els gossos aniran proveïts de cadena o corretja i collar amb placa 

identificativa, on hi constarà el número censal corresponent a cada animal. Els 
animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de ferho, 
en tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del 
comportament de l’animal. 

2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui 
raonadament previsible tenint en compte la seva naturalesa i característiques, i també 
el seu comportament quotidià. 
 

Article 17. 
Com a norma general, és prohibit d’alimentar qualsevol animal a la via pública i, 
especialment, aquells que no tenen propietari conegut. 

 
Sobre les deposicions a la via pública 
Article 18. 
1. És prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins i 

zones enjardinades. 
2. Els titulars o les persones que passegin gossos hauran d’evitar que aquests animals 

facin llurs deposicions a la via pública o en algun espai d’ús comú general, i en el 
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supòsit que es produeixi la deposició, hauran de retirar immediatament els 
excrements o la brutícia produïda i netejar el lloc afectat. Si s’infringeix aquesta 
norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona 
que condueix l’animal perquè procedeixi a retirar les dejeccions. Si no s’atenen els 
requeriments, els agents podran imposar la sanció pertinent. 

3. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènica a les bosses 
d’escombraries domiciliàries o als contenidors d’escombraries.  És prohibit de 
dipositar-les a les papereres públiques i als embornals de la xarxa de clavegueram. 
 

Sobre l’abandonament d’animals 
 
Article 19. 
1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o 

del propietari ni va acompanyat de cap persona. 
En aquest supòsit, l’ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, 
per ell mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l’animal i el 
retindrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat. 

2. El termini per recuperar un animal sense identificació són vuit dies. 
3. Si l’animal porta identificació, s’avisarà el propietari, i aquest té un termini de deu 

dies per recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat el 
manteniment d’aquest. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha 
satisfet l’abonament de les despeses, l’animal es considera abandonat. 

4. Els centres de recollida d’animals abandonats, un cop transcorregut el termini legal 
per a recuperar-los, poden sacrificar-los o donar-los en adopció, esterilitzats 
prèviament. El sacrifici i l’esterilització d’aquests animals s’ha de fer sota control 
veterinari. 
 

Article 20. 
1. L’entrada d’animals en qualsevol tipus d’establiments dedicats a fabricar, transportar, 

emmagatzemar o manipular aliments queda expressament prohibida. 
2. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, segons el seu criteri, podran 

prohibir l’entrada i permanència d’animals als seus establiments. Els gossos pigall 
queden al marge d’aquesta prohibició.  Amb tot, s’exigirà la correcta identificació de 
l’animal i aquest haurà d’anar lligat amb la seva cadena. 
 

Article 21. 
1. És prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines 

públiques. 
2. És prohibida l’entrada de gossos i gats en locals d’espectacles públics, esportius o 

culturals i en els transports públics. 
 

TÍTOL IV 
 
SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 

 
Article 22. Definició. 
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és d’aplicació aquesta 

Ordenança, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o aaltres gossos. 
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b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 

bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit 
bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès. 

 
Article 23. Mesures de seguretat. 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 

públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència 
l’article 22 han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 

2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers: 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar 

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 

del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un 
gos d’aquest tipus. 

 
Article 24. Registres 
1. Quan es tracti dels gossos a què fa referència l’article 22, en el registre censal de 

l’ajuntament s’especificarà la raça i les altres circumstàncies que siguin determinants 
de la possible perillositat d’aquests gossos. 

2. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal de 
l’Ajuntament, s’hi inclourà un apartat específic per als gossos potencialment 
perillosos. 

3. No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors 
d’edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença 
d’aquests animals. 

4. Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el registre 
censal de l’ajuntament, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de 
contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels 
danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals. 
 

TÍTOL V 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 25. 
1. Sens perjudici del règim d’infraccions i sancions que estableix la normativa 

esmentada a l’article 1.3, constitueixen infraccions les inobservances de les 
disposicions contingudes a la present ordenança. 

2. Constituirà, també, infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el grau en 
què és produeixi: 
a) La negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de l’administració, 

b) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 
requerida per les autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de 
les seves funcions, 
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c) El subministrament d’informació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, explícitament o implícita. 

 
Article 26. 
A l’efecte d’aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 
1. Són infraccions lleus: 

a) La inobservança d’alguna de les obligacions recollides a l’article 16.1. 
b) La inobservança de la resta de disposicions, que no constitueixi falta greu o molt 

greu ni infracció recollida a la normativa esmentada a l’article 1.3. 
2. Són infraccions greus: 

a) La inobservança d’alguna de les obligacions recollides a l’article 16.2. 
b) La inobservança de l’obligació recollida a l’article 9. 
c) Les infraccions recollides a l’article 25.2, que no constitueixen falta molt greu 
d) La inobservança de les prohibicions i/o obligacions recollides en els articles 6 i 18. 
e) La reincidència en qualsevol falta lleu. 
3. Són infraccions molt greus: 
a) Les recollides a l’article 25.2, quan se’n derivin conseqüències que afectin la salut 

o la integritat física de les persones. 
b) La reincidència en qualsevol falta greu. 
c) La inobservança d’alguna de les obligacions recollides en els articles 23 i 24.  
 

Article 27. 
1. Les infraccions lleus són sancionades per l’òrgan competent amb multa de 1.000 a 

10.000 pessetes; les greus, amb multa de 10.000 a 20.000 pessetes; i les molt greus, 
amb una multa de 20.000 fins a la quantitat màxima que estableix l’article 221.3 de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2. La imposició d’una multa per falta greu o molt greu pot comportar la sanció 
accessòria de comís dels animals objecte de la infracció. 

3. En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per a graduar la quantia de les  
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 
a) La intencionalitat i la bona o mala fe dels infractors, 
b) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa, 
c) L’ànim de lucre il· lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió 

d’infraccions, 
d) La reiteració en la comissió d’infraccions, 
e) L’existència d’algun tipus d’advertiment oficial previ. 
 

Article 28. 
1. La imposició de qualsevol sanció no exclou la responsabilitat civil i l’eventual 

indemnització per danys i perjudicis a tercers que pugui correspondre al sancionat. 
2. Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb el procediment previst per la 

llei i per la normativa aplicable. 
3. La imposició de sancions correspon a l’Alcalde o al Regidor en qui delegui, d’acord 

amb la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim jurídic de Catalunya. 
 
Article 29. 
Per a la imposició de multes superiors a la màxima permesa en aquest reglament, són 
d’aplicació la Llei 3/88, de protecció dels animals, modificada per la Llei 3/1994 de 20 
d’abril, i la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Per a tot allò que no prevegi aquesta ordenança, caldrà tenir en compte el que disposi la 
legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 
3/88, de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 3/94, de modificació de la Llei 
3/88, i la Llei 5/95, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a 
l’experimentació i per a altres finalitats científiques, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i també tots els 
convenis internacionals sobre tràfic d’espècies protegides que siguin d’aplicació a 
l’Estat espanyol. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA 
Queden derogats tots els articles i apartats de les ordenances municipals que 
contradiguin aquesta ordenança. 
 
SEGONA 
Aquesta ordenança entrarà en vigor d’acord allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Es concedeix un període de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança4, perquè els propietaris d’animals domèstics regularitzin la seva situació. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Aprovació Ple de 9 de setembre de 2000. 
    Publicació aprovació inicial BOP núm. 224 de 28 de setembre de 2000. 
    Publicació text íntegre BOP núm. 82 de 9 d’abril de 2001. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA PARADA I ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES, TRACTAMENT RESIDUAL DEL VEHICLE I RÈGIM 
SANCIONADOR 
 
TITOL PRELIMINAR. COMPETÈNCIA I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Article 1.- La present ordenança es dicta en desplegament de les competències que 
corresponen a l'Ajuntament de Querol en virtut de l'article 25.2.g de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local i desplegades a l'article 7 del text refós de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. 
L'àmbit d'aplicació de la present ordenança és el terme municipal de Querol. 
 
TITOL I - PARADES I ESTACIONAMENTS 
 
Article 2.- La parada i l'estacionament de vehicles a les vies urbanes titularitat de 
l'Ajuntament de Querol es podrà portar a terme sempre que es compleixi amb les 
restriccions i limitacions establertes amb caràcter general a aquesta Ordenança i al 
Reglament General de Circulació, llevat que es trobés prohibit o restringit mitjançant la 
senyalització viària reglamentària, sempre que el vehicle no presenti desperfectes que 
el facin perillós per als vianants o per als conductors d’altres vehicles, com ara vidres 
o òptiques trencades, o elements que presentin cantells tallants sense protecció. 
Quan es constati la situació de perill esmentada al paràgraf anterior, es procedirà a la 
seva retirada de la via pública i dipòsit. 
 
Article 3.- L'estacionament es farà sempre en línia, llevat que la senyalització 
horitzontal estableixi que sigui en bateria o d'altres formes. 
 
CAPÍTOL I. ESTACIONAMENT LIMITAT 
 
Article 4.- Per a una millor distribució i aprofitament de l'espai públic destinat a 
l'estacionament de vehicles, s'estableixen zones d'estacionament limitat, d'acord amb el 
que s'estableix en aquest capítol. 
 
Article 5.- Les limitacions d'estacionament previstes en el present Capítol s'aplicaran en 
els nuclis de Querol i Bonany (s’adjunta mapa amb la delimitació de les zones on 
s'aplica la restricció). 
 
Article 6.- Els vehicles no podran romandre més de 7 dies estacionats al mateix lloc. A 
partir del setè dia el personal de l’Ajuntament podrà aixecar acta de l’existència del 
vehicle estacionat, hi deixarà un avís i transcorreguts 5 dies des de l’avís es procedirà a 
la seva retirada. La retirada del vehicle donarà lloc al pagament de la taxa corresponent 
d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la mateixa. 
 
CAPÍTOL II. PROHIBICIONS D'ESTACIONAMENT  
 
Article 7.- Queda prohibida la parada i l'estacionament, a més dels llocs especificats al 
Reglament General de Circulació, en els següents: 
- A les voreres, passeigs i resta de zones destinades al trànsit de vianants 
- A les zones excloses a la circulació de vehicles 



43 

 

- A menys de 5 metres de les cantonades o interseccions 
- Als llocs reservats per a determinats vehicles, serveis o organismes 
 
Article 8.- Queda prohibit l'estacionament en els llocs reservats i senyalitzats per a la 
instal·lació de contenidors o altres elements destinats al servei públic. L'estacionament 
de vehicles en la zona de la via destinada al trànsit al costat d'aquests elements o altres 
utilitzats com a elements de balisament o separació del trànsit es considerarà 
estacionament en doble fila a efectes sancionadors, llevat que comporti la comissió 
d'altra infracció de major gravetat. 
 
Article 9.- Queda prohibit l'estacionament de camions amb una MMA superior a 3.500 
kg. a les vies urbanes, excepte quan estiguin realitzant operacions de càrrega i 
descàrrega en les zones i horaris autoritzats. 
Així mateix queda prohibit l'estacionament en les vies urbanes o espais adjacents a 
aquestes del terme municipal, excepte en les zones específicament indicades per aquesta 
finalitat, dels següents tipus de vehicles: vehicles amb una MMA superior a les 12 
tones, remolcs de qualsevol tipus, vehicles articulats, semiremolcs, camions tractors, 
tractors i maquinària per obres i serveis, tractors agrícoles, caravanes, autocaravanes i 
similars. 
Els vehicles ressenyats en el paràgraf anterior podran ser autoritzats per l'òrgan 
corresponent, per estacionar per un període de temps concret, en vies o espais 
determinats, per a la realització d'una determinada activitat o servei. 
 
Article 10.- L'Autoritat amb competències en matèria de trànsit de l'Ajuntament, 
vetllarà perquè en la planificació de les zones d'estacionament hi hagi la quantitat 
suficient de places reservades per a vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda 
i que la seva distribució en el territori s'adapti a les necessitats d'aquest col·lectiu. 
També farà les oportunes gestions per arribar als acords que s'esmenten a l'article 
següent respecte de la Targeta provisional per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Article 11.- Per l'òrgan corresponent es podran expedir targetes provisionals per dotar 
els vehicles conduïts o utilitzats per persones amb mobilitat reduïda residents en 
aquest municipi mentre duri la tramitació de l'expedient de concessió de la targeta 
definitiva, amb les següents condicions i limitacions: 
- L'interessat haurà d'acompanyar a la sol·licitud d'expedició o de pròrroga, un 

informe dels Serveis Socials, en el que quedi acreditada la disminució física i l'estat 
de la tramitació de l'expedient de concessió de la targeta definitiva. 

- La targeta provisional haurà d'incloure la marca, model i matrícula del vehicle 
autoritzat, i tindrà una durada de sis mesos, prorrogables en períodes de tres mesos. 

- La targeta provisional només tindrà efectes dintre de les vies sota la competència 
de l'Ajuntament de Querol, llevat que s'arribi a acords amb altres ajuntaments veïns. 

 
TITOL II – TRACTAMENT RESIDUAL DEL VEHICLE 
 
Article 12.- Als efectes de la tramitació dels corresponents expedients, els vehicles es 
tractaran com a residu domèstic ordenant el seu trasllat a un centre autoritzat de 
tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació: 
a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o 

retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el titular no hi ha formulat 
al·legacions. 
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b) Quan romangui estacionat durant un període superior a un mes en el mateix lloc i 
 presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis 
mitjans o li faltin les plaques de matrícula. 

 
Article 13.- Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle prevista en l’article 
anterior,  l’Administració requerirà al titular del mateix advertint-li que, en cas de no 
procedir a la seva retirada en el termini d’un mes, es procedirà al seu trasllat al centre 
autoritzat de tractament de vehicles. 
 
Article 14.- L'alcalde o autoritat en que hagi delegat, podrà acordar la substitució de la 
destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del 
trànsit. 
 
TITOL III - RÈGIM SANCIONADOR 
 
CAPITOL I - INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 15.- 
1. Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança es classifiquen en 

infraccions lleus, greus i molt greus.  
2. Són infraccions lleus les comeses contra les normes contingudes en aquesta 

Ordenança que no estiguin classificades expressament com a greus o molt greus en 
els números següents. 

3. Es consideren infraccions greus les conductes tipificades en aquesta Ordenança 
relatives a: 

a) No retirar el vehicle dins del termini de 5 dies atorgat a l'efecte d'acord amb 
l'article 6 de la present Ordenança. 

b) La parada i l'estacionament en qualsevol dels llocs prohibits d'acord amb l'article 
7 de la present ordenança. 

c) Circulació dels vehicles de motor per zones destinades a l'ús exclusiu de 
vianants sense autorització, quan no constitueixi infracció molt greu. 

d) Utilització privativa de la via pública sense haver obtingut prèviament la llicència 
municipal o amb incompliment dels seus requisits, sempre que no sigui 
qualificada com a infracció molt greu. 

e) La pràctica de les accions de manteniment mecànic, reparació o substitució de 
peces a la via pública quan resulti perjudicat l'interès públic per l'extensió o 
situació de l'espai ocupat, per l'impacte visual negatiu, o per embrutar la via o el 
mobiliari urbà amb líquids o materials contaminants, corrosius o bruts. 

f) Tenir instal·lats a les entrades de garatges senyals o plaques de gual o de 
prohibició d'estacionament sense tenir vigent la corresponent llicència municipal. 

g) Estacionar a la via pública vehicles que presentin desperfectes que els facin 
perillosos per als vianants o per als conductors de altres vehicles, com ara vidres o 
òptiques trencades, o elements que sobresurtin del vehicle o que presentin cantells 
tallants sense protecció. 

h) La reincidència en la producció de molèsties pel funcionament defectuós de 
l'alarma d'un vehicle causada per la negligència o la manca d'interès del titular o 
posseïdor del vehicle a reparar l'avaria. 

 
4. Es consideren infraccions molt greus les conductes tipificades en aquesta 

Ordenança relatives a: 
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a) Circulació dels vehicles de motor per zones destinades a l'ús exclusiu de 
vianants, quan la conducció pugui produir una situació de perill o molèsties 
greus als veïns, o perjudici greu per a l'estat de conservació de la via pública 
atenent a les circumstàncies del cas. 

b) Utilització privativa de la via pública sense haver obtingut prèviament la 
llicència municipal o amb incompliment dels seus requisits, ocasionant una 
situació de perill, greu perjudici al trànsit de vehicles o vianants, molèsties greus 
als veïns o perjudicant greument l'estat de conservació de la via. 

c) Incompliment del deure del titular del vehicle d'identificar el conductor 
responsable de la infracció. 

 
Article 16.- Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les 
infraccions greus amb multa de 200 euros i les infraccions molt greus amb multa de 500 
euros. 
 
Article 17.- La quantia econòmica de les multes establertes a l’article anterior es podran 
incrementar en un 30 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els 
antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell 
mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat.  
 
Article 18.- La competència per sancionar les infraccions comeses contra aquesta 
Ordenança correspon a l'alcalde, que podrà delegar aquesta facultat d'acord amb la 
legislació aplicable. 
 
CAPITOL II - MESURES CAUTELARS 
 
Article 19.- Els agents de l'autoritat podran procedir a la immobilització dels vehicles i 
a retirar-los de la via pública, la qual cosa comportarà el càrrec de les taxes 
corresponents, quan es trobin dintre dels supòsits establerts al text refós de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i d'aquesta ordenança. 
Llevat dels casos referits a l'article anterior també es podrà procedir a la retirada dels 
vehicles de la via pública o canviar-los al lloc més proper possible, però sense generar 
cap cost per al posseïdor o titular, quan, sense incomplir cap precepte legal o 
senyalització definitiva o provisional, estiguin estacionats en un lloc on puguin afectar a 
la realització d'un acte públic degudament autoritzat, quan resulti necessari per a la 
neteja, poda, reparació i senyalització de la via, reserves temporals d'estacionament 
degudament autoritzades, manipulació de tapes de registre d'accés a instal·lacions de 
serveis essencials, o casos d'emergència justificats. 
 
CAPITOL III - RESPONSABILITAT 
 
Article 20.- La responsabilitat per les infraccions a allò disposat en aquesta 
Ordenança recaurà directament en l'autor dels fets en que consisteixi la infracció. 
 
En el cas de manca de llicència o incompliment de les seves clàusules, per fer un ús 
privatiu de la via pública, en serà responsable el titular de la llicència o, en cas de no 
haver-hi llicència, el responsable de l'activitat. 
Quan sigui declarada la responsabilitat dels fets comesos per un menor de 18 anys, 
respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o 
de fet per aquest ordre, en raó a l'incompliment de l'obligació imposada als mateixos 
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que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que sigui imputada als 
menors. 
La responsabilitat solidària quedarà referida estrictament a la pecuniària derivada de la 
multa imposada. 
Quan es tracti d'infraccions lleus, comeses per menors d'edat, a proposta de l'instructor, 
prèvia sol·licitud i consentiment de les persones esmentades al paràgraf anterior, podrà 
substituir-se la sanció econòmica per altres mesures també reeducatives, sempre que 
l'infractor no hagi estat sancionat per resolució ferma per altres infraccions relatives al 
trànsit en els sis mesos anteriors. 
 
Article 21.- El titular del vehicle, degudament requerit per això, té el deure d'identificar 
el conductor responsable de la infracció i si incomplís aquesta obligació en el tràmit 
procedimental oportú sense causa justificada serà sancionat pecuniàriament com a autor 
de falta molt greu. 
En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la 
denúncia al conductor que ell identifiqui, per causa imputable a l'esmentat titular. 
Les empreses de lloguer sense conductor acreditaran el compliment de l'obligació legal 
d'identificar el conductor responsable de la infracció mitjançant la remissió, a l'òrgan 
instructor corresponent, d'un duplicat o còpia del contracte d'arrendament on quedi 
acreditat el concepte de conductor de la persona que figuri en el contracte. 
 
CAPITOL IV - PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 22.- El procediment sancionador es regirà per la normativa aplicable en matèria 
de regulació del trànsit i, en concret: 

- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària 

- Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març 

- Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de 
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària 

 
Així mateix es regirà, amb caràcter supletori, pels principis generals recollits en les 
Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; així com per qualsevol altres normes superiors 
que puguin promulgar-se i que afectin el procediment sancionador en matèria de trànsit. 
 
Article 23.- La instrucció i tramitació dels procediments sancionadors correspon, en els 
termes de la legislació abans esmentada, a l’alcalde. 
 
Article 24.- 
1. El procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui 

notícia dels fets que puguin constituir infraccions als preceptes d’aquesta Ordenança 
o a la resta de l’ordenament en matèria de trànsit de la seva competència, o 
mitjançant denúncia formulada pels agents de l’autoritat encarregats de la 
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vigilància i seguretat del trànsit. Així mateix, es podrà incoar un procediment 
per l’autoritat competent per denúncia formulada per qualsevol persona que tingui 
coneixement dels fets. No obstant això, sense perjudici que els òrgans competents 
puguin comprovar els fets que es refereixin en el casos que puguin suposar un risc 
per a la seguretat viària, les denúncies de caràcter anònim seran arxivades sense 
que hagin d’efectuar- se ulteriors tràmits referents a això. 

2. La denúncia formulada pels agents de l’autoritat encarregats del servei de vigilància 
del trànsit i notificada a l’acte al denunciat, constitueix l’acte d’iniciació del 
procediment sancionador, a tots els efectes. 

 
Article 25.- Les denúncies efectuades pels agents l'autoritat faran fe, llevat de prova en 
contrari, respecte dels fets denunciats, sense perjudici del deure d'aquells d'aportar tots 
els elements de prova que sigui possible sobre el fet denunciat. 
 
Article 26.- El denunciat que no estigui d’acord amb els termes de la denúncia 
interposada, una vegada notificada la denúncia, disposarà d’un termini de vint dies 
naturals, per formular en el seu descàrrec un escrit d’al·legacions exposant tot el que 
consideri convenient per a la seva defensa i proposar o aportar les proves que estimi 
convenients. 
L’escrit d’al·legacions es dirigirà a l'alcalde, fent constar com a mínim el número de 
butlletí o de notificació, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle. 
 
Article 27.- La proposta de resolució es presentarà per l’òrgan instructor a l’autoritat 
sancionadora, vist l’escrit de descàrrec i tenint en compte l'informe de l'agent 
denunciant quan s'escaigui. Si no es presenten al·legacions, la notificació de la denúncia 
tindrà el caràcter de proposta de resolució. 
 
Article 28.- Les sancions de multa per infracció als preceptes regulats en aquesta 
ordenança podran fer-se efectives amb un descompte del 50 per cent sobre la quantia 
corresponent que s'hagi consignat correctament al butlletí de denúncia per l'agent o, en 
el seu defecte, a la notificació posterior de l'esmentada denúncia feta per l'instructor de 
l'expedient, sempre que el pagament es porti a terme dintre del termini de 20 dies 
naturals següents a aquell en que es faci l'esmentada notificació. El pagament anticipat 
amb la reducció anteriorment senyalada, només implicarà la renúncia a formular 
al·legacions i la terminació del procediment sense necessitat de dictar resolució 
expressa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos corresponents davant 
l’ordre contenciós . administratiu. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
L'Ordenança entrarà en vigor una vegada estigui aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils fixats a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local. Podrà ser modificat pel mateix Ple. 
 


