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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE EN DATA CATORZE DE MAIG DE 
DOS MIL DOTZE 
 
ACTA Núm. 05/12 
 
A Agramunt, catorze de maig de 2012, essent les vint hores i trenta minuts i prèvia convocatòria es 
reuneix a la sala de plens municipal, l’Ajuntament Ple, sota la presidència de l’alcalde Il·lm. Sr. 
Bernat Solé i Barril (Ad'E), amb l’assistència dels senyors/es regidors/es, Xavier Secanell Castellà 
(Ad'E), Fàtima Puig Castellà ( Ad'E), la Sra. Montse Canes Niubó( Ad’E), Mercé Cases Farré 
(Ad'E), Francesc  Xavier Gené Bosch ( Ad'E), Sílvia Fernández  Tarragona (Ad'E), Domènec Llop 
Solà ( CiU), Ramon Vicens Guixè ( CiU), Ma. Dolors Vall  Duran (CiU), Jordi Lluch Codina ( CiU), 
Marcos Gómez Barbero (PP) i Eduardo López Rodríguez (PSC-PM) assistits per la secretària de la 
corporació, la Sra. Sara Miñarro i Gómez, a l’objecte de celebrar sessió ordinària de primera 
convocatòria. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present 
sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 97 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
Igualment cal fer constar que la present sessió plenària de caràcter ordinari, s’ha posposat fins 
avui, en virtut del que es disposa en el decret de l’Alcaldia núm. 130/2012 de data 7 de maig de 
2012, que es dóna, íntegrament , per reproduït i en compliment del qual s’ha variat el dia de la 
sessió plenària ordinària del mes de maig que per acord del ple de la Corporació de 21 de juliol de 
2011 havia de tenir lloc l’últim dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.      
 
Oberta la sessió pel senyor president, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
1/5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 3/12 
2/5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 4/12.  
3/5.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 25 DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS: 
APROVACIÓ INICIAL. 
4/5.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 31 DE L’ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS 
PÚBLICS D’AGRAMUNT: APROVACIÓ INICIAL 
5/5.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: LLAR D’INFANTS. 
6/5.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA. 
7/5.- RECUPERACIÓ CAMÍ DE CASTELLSERÀ A LA FULIOLA (ZONA TARASSÓ). 
8/5.- OPERACIÓ DE CRÈDIT DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT EN EL REIAL DECRET-
LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER PER UN IMPORT DE 602.538,62 €.- 
9/5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACORD D’ESQUERRA SOBRE EL 
COBRAMENT DEL CÀNON DE L’AIGUA ALS AJUNTAMENTS. 
10/5.- RESOLUCIONS, PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.  
 

Ordre del dia: 

1/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 03/12 .-  
Es fa constar que havent remès, amb antelació als senyors/es regidors/es municipals, l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
El Sr. Eduardo Lopez demana que quant proposa que la sessió quedi redactat de la següent 
manera  “”amb solidaritat als que avui fan vaga demana si es pot oferir la seva  compensació 
econòmica per assistir a aquest ple sigui lliurada a la residència Mas Vell i  si és possible que 
l’Ajuntament faci aquesta compensació directament sinó ho faran ell.”  
Demana que quedi redactat que ho demana a nivell particular.   
Tenint en compte aquesta observació,  l’Acta de la qual és aprovada per unanimitat. Així mateix 
que ha estat exposada al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
2/5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 04/12 .-  
Es fa constar que havent remès, amb antelació als senyors/es regidors/es municipals, l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió,  l’Acta de la qual és 
aprovada per unanimitat. Així mateix que ha estat exposada al tauler d’anuncis de la corporació. 
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3/5.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 25 DE CONT ROL I TINENÇA D’ANIMALS: 
APROVACIÓ INICIAL. 
Atès que per acord de l’ajuntament ple de 26 de novembre de 1998 es va aprovar l’ordenança 
municipal núm. 25 de control i tinença d’animals  
Atès que es vol modificar aquesta ordenança per  establir una  regulació dins el terme municipal 
d’Agramunt, de la tinença i el benestar dels animals, tant els de convivència humana com els 
utilitzats amb finalitats lúdiques, esportives o lucratives, amb independència del lloc de residència 
de les persones que en són propietàries.  
Atès que l’ordenança té com a finalitat tenir en compte els drets dels animals per assolir el màxim 
nivell de protecció i benestar, doncs els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i 
psíquica i també de moviment voluntari; afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta 
més cívica dels agramuntins/es en la defensa i preservació dels animals,incidir en els aspectes 
relacionats amb la seguretat i la salut públiques, i regular la convivència entre animals i persones 
reduint al màxim les molèsties que es puguin ocasionar, i prohibir i sancionar sofriments o 
maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat i por, així com les conductes incíviques 
dels seus propietaris, en especial les miccions i deposicions fecals en via pública 
Atès que els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les 
seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 
Atès que l’article 178 del 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, indica el procediment per a l’aprovació d’ordenances, 
amb concordança amb l’article 60 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, essent competència de l’Ajuntament Ple 
l’aprovació inicial, esdevenint en definitiva en el cas que durant el tràmit d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment.   
Atès que l’ acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des 
de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des 
d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
A proposta del regidor de Medi Ambient, el Sr. Francesc Xavier Genè, l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat dels tretze membres presents que legalment el componen, acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’ordenança núm. 25 de control i tinença d’animals del terme municipal 
d’Agramunt que s’adjunta com annex. 
Segon.-  Exposar al públic l’acord precedent durant el termini de trenta dies comptats, a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.-  En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, l’acord 
s’entendrà elevat a definitiu i es publicarà en el BOP el text íntegre de l’ordenança, la qual entrarà 
en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la seva publicació íntegra al BOP i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. També s’ha de publicar al DOGC 
la referència del butlletí de la província en què es pública el text íntegre.  
Quart.-  Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester 
pel compliment de l’acord adoptat.  
 
ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 25-DE CONTROL I TINENÇA D’ ANIMALS  
ÍNDEX:  
TÍTOL  I.  OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

TÍTOL  II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
Capítol I. Normes de caràcter general 
Capítol II. Normes sanitàries 
Capítol III. Normes específiques per a gossos 

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS AL MUNICIPI 
Capítol I. Animals a la via pública. 
Capítol II. Recollida d’animals. 
Capítol III. Deposicions a la via pública. 
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Capítol IV. Trasllat d’animals en transports col·lectius. 
Capítol V. Presència d’animals en establiments i altres indrets.  
Capítol VI. Nuclis zoològics. 
Capítol VII. Experimentació amb animals. 

TÍTOL IV. TINENÇA D’ALTRES ANIMALS 

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 

DISPOSICIÓ FINAL 
ANNEX: Quadre de Sancions 

TÍTOL  I.  OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1r.- 
1.1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació dins el terme municipal d’Agramunt, de la 

tinença i el benestar dels animals, tant els de convivència humana com els utilitzats amb 
finalitats lúdiques, esportives o lucratives, amb independència del lloc de residència de les 
persones que en són propietàries.  

1.2. L’ordenança té com a finalitat els següents punts: 
1.2.1. Tenir en compte els drets dels animals per assolir el màxim nivell de protecció i benestar, 

doncs, els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica i també de 
moviment voluntari. 

1.2.2. Som sabedors dels beneficis que aporten a les persones, per això cal afavorir una 
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica dels agramuntins/es en la defensa i 
preservació dels animals. 

1.2.3. Incidir en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut públiques, i regular la 
convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties que es puguin 
ocasionar. 

1.2.4. Prohibir i sancionar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat i 
por, així com les conductes incíviques dels seus propietaris, en especial les miccions i 
deposicions fecals en la via pública. 

1.3. Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se al que disposen les 
normes següents: 
-Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció 
dels animals.  
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 

animals de companyia, i altres normes que desenvolupen la Llei 5/1995, de 21 de juny, de 
protecció dels animals utilitzats per experimentació i per altres finalitats científiques. 

- Llei 10/1999, de 30 d juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos. 

Article 2n.-  
Els animals a que fan referència les normes establertes per aquesta ordenança, agrupant-los 
d’acord amb la seva destinació més usual, són: 
a)  Animal domèstic: aquelles espècies que habitualment es crien (inclou les existents en les 

explotacions ramaderes del nostre terme municipal, cria per aprofitament de la pell, producció 
de mel...), reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
També les emprades en treballs agrícoles. 

b)  Animal de companyia: animal domèstic que normalment les persones mantenen a la llar. 
c)  Animals que proporcionen ajut laboral: animals de tracció, de rastreig (gossos policia, animals 

d’utilitat pública), de vigilància d’obres, etc.  
d) Animals utilitzats en pràctiques esportives: gossos, cavalls, llebrers, coloms, canaris i altres 
ocells i animals similars. 
e) Animals destinats a l’experimentació. 
f) Animals utilitzats en activitats d’esbarjo o en espectacles i animals ensinistrats propis de l’activitat 
circense.  
g) Animals perduts: animal de companyia que duu identificació del seu origen o propietari i que no 
va acompanyat de cap persona. 
h) Animals abandonats: animal de companyia que no duu identificació del seu origen o propietari i 
que no va acompanyat de cap persona. 
i) Animals ensalvatgits: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la 
convivència amb les persones. 
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j) Animal salvatge urbà: Animal que viu compartint terme municipal amb els agramuntins/es com 
poden ser coloms, estornells i d’altres que es poden determinar per via reglamentària. En cas de 
poblacions elevades que puguin ocasionar molèsties o riscos higiènico-sanitaris a la població es 
poden dur a terme plans de caça i/o captura per controlar-ne la població. 
Article 3r.-  
Estaran subjectes a la obtenció prèvia de la llicència municipal segons la normativa mediambiental 
vigent en cada moment per a les activitats basades en la utilització dels animals. 

TÍTOL  II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS  

Capítol I. Normes de caràcter general 
Article 4t.- 
Amb caràcter general, és permesa la tinència d’animals domèstics en els domicilis particulars, 
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l’absència de risc 
sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a mateix animal. 
Aquesta autorització no afecta les relacions estrictament privades derivades de la propietat 
horitzontal o d’altres que es produeixin. 
 
Article 5è.- 
5.1. Els propietaris i posseïdors d’animals de convivència humana estan obligats a mantenir-los en 

bones condicions higiènico-sanitàries, de benestar i de seguretat, i han de donar-li l’atenció 
veterinària bàsica per garantir-ne la salut. En operacions de trasllat, cal complir el que estableix 
la via reglamentària. 

 
5.2. L’Ajuntament pot limitar la presència d’animals en algun immoble i amb caràcter general la 

tinença de 3 gossos o gats al mateix habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa 
per part de l’ajuntament. 

5.3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a 
impedir que el comportament d’aquells alteri la tranquil·litat dels veïns. 

 
5.4. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries, 

balcons i altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants, 
destorbin el descans dels veïns. 

 
Article 6è.- 
De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 
a)  Queda prohibit, maltractar, agredir físicament o pràctiques que produeixin sofriments i/o danys 

físics o psicològics. 
b)  Subministrar substàncies que causin alteracions a la salut i el seu comportament, així com 

mutilacions, excepte en casos emparats per normativa o prescripció veterinària. 
c)  Abandonar-los, matar-los i no facilitar-los l’aliment suficient. 
d)  Mantenir-los en instal·lacions inadequades higiènico-sanitàries i de seguretat o tenir-los en 

locals públics en condicions de qualitat ambiental (sorolls, fums, lluminositat etc...) que pugin 
perjudicar-los físicament o psicològicament, així com mantenir-los lligats gran part del dia o 
limitar-los de manera duradora el moviment que els hi és necessari. 

e)  Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, fereixi, 
maltracti o hostilitzi, i també en els actes públics no regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui 
la mort, patiment, burla o tractament antinatural de l’animal.  

f)  Exhibir-los de manera ambulant com a reclam. 
g)  La venda d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als 

mercats ambulants, on només es permesa la venda de petits animals de producció i consum 
entre persones particulars sempre que és garanteixi el benestar de l’animal 

h)  Vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapaces de valer-se per si mateixes o de 
garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte el tracte als animals sense l’autorització 
dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

i)  Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 
 
Article 7è.-  
7.1.El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a altres animals, a les persones, 
als objectes, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix el 
Codi Civil aplicable restant obligat a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries. 
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7.2. La persona posseïdora d’un animal salvatge o exòtic que es permesa, no pot exhibir-los ni 
passejar-los pels espais i vies públiques i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 
7.3. El posseïdor d’un gos, gat o una fura ha de posar a l’animal un microxip homologat i inscriure’l 
en el cens municipal, disposant de 3 mesos des de el seu naixement o de 30 dies des de la seva 
adquisició tenint l’obligació de portar-los permanentment identificats ens espais i vies públiques 
amb un placa identificadora al collar o un altre mitjà, on ha de constar el nom de l’animal i les 
dades de la persona posseïdora. Un cop inscrit cal comunicar les modificacions que pugui haver-hi 
(mort, canvi de domicili...) al cens en un termini de 30 dies. En cas de desaparició de l’animal cal 
comunicar-ho en un termini de 48 hores. 
 
Article 8è.- 
8.1. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions 

establertes en els paràgrafs anteriors, i especialment quan hi hagi risc per a la seguretat o salut 
de les persones, o generi molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions 
higièniques, incivisme en vies i espais públics), l’Ajuntament podrà sancionar i requerir als 
propietaris, posseïdors o encarregats dels animals perquè arrangin el problema. En cas de no 
fer-ho, l’Ajuntament podrà comissar l’animal i traslladar-lo a un establiment adequat o a una 
gossera a càrrec del propietari.  També podrà adoptar qualsevol altra mesura addicional que 
consideri necessària. 

8.2. Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis sanitaris municipals i 
facilitar-ne la documentació exigible per a realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les 
disposicions d’aquesta ordenança. 

 
Article 9è.-  
Tindrà qualificació d’animal molest i/o perillós segons aquesta ordenança, els següents: 

 
9.1. Animal molest: aquell que hagi estat capturat a les vies o espais públics més o hagi causat 
danys i perjudicis a persones, altres animals, objectes o espais públics aliens, o al medi natural, o 
que hagi provocat molèsties per sorolls, danys, baralles o defecacions en més de dues ocasions. 
 
9.2. Animal perillós: tindrà qualificació d’animal perillós i, per tant, podrà ser comissat i/o sacrificat,, 
aquell animal que: 
• Hagi mossegat o causat lesions a persones o animals més de dues vegades. 
• Hagi protagonitzat una agressió o atac desmesurat i/o perillós. 
Aquests animals considerats molestos i/o perillosos podran ser comissats, sacrificats i/o traslladats 
a un establiment adequat a càrrec del propietari o a una gossera fins a que s’ordeni la disposició de 
l’animal, sense perjudici de la sanció que correspongui al propietari, possessor o encarregat. 
 
Capítol II. Normes sanitàries 
Article 10è.- 
10.1 Es prohibeix l’abandonament d’animals. 
10.1Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del qual en són propietaris o 
responsables hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament perquè els serveis municipals corresponents 
el recullin. Prèviament, hauran d’abonar el cost del sacrifici de l’animal i hauran de lliurar la cartilla 
sanitària de l’animal. 
10.2 Els veterinaris siguin privats o integrats a alguna administració pública, així com els consultors 
i clíniques veterinàries, hauran de portar un arxiu, amb una fitxa clínica dels animals objecte de 
vacunació o de tractament obligatori que restarà a disposició de l’autoritat municipal. Així mateix, 
han de vetllar perquè tots els animals figurin inscrits al cens municipal. 
10.3 Qualsevol veterinari està obligat a comunicar qualsevol malaltia transmissible animal a l’àrea 
de sanitat i serveis socials municipals, perquè, independentment de les mesures zoosanitàries 
individuals, es posin en marxa les mesures higiènico-sanitàries corresponents de protecció civil. 
10.4 El sacrifici d’animals s’ha de realitzar sota el control i la responsabilitat d’un veterinari utilitzant 
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata. 
 
10.5 Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a vacunar-los contra les malalties objecte 
de prevenció i han de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s’especificaran les 
dades de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del propietari. 
Article 11è.- 



6 
 

11.1 Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals, 
per raó de l’agressió estan obligats a: 

a)  Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o als 
propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents 
que ho sol·licitin. 

b)  Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets a les dependències de la 
Policia Municipal o a l’Ajuntament, i posar-se a disposició de les autoritats municipals. 

c)  Sotmetre a l’animal agressor a observació veterinària obligatòria i complir les prescripcions 
que determini el veterinari. 

d)  Presentar a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Municipal la documentació 
sanitària de l’animal i el certificat veterinari d’observació en un termini no superior a les 48 
hores després de la lesió i als 14 dies d’iniciada l’observació veterinària. 

e)  Comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Municipal qualsevol incidència que es produeixi 
(mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació 
veterinària. 

11.2 Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l’autoritat sanitària 
municipal podrà obligar a recloure l’animal agressor a l’establiment que s’indiqui perquè hi 
romangui durant el període d’observació veterinària. Si l’animal té propietari conegut, les despeses 
de manteniment aniran al seu càrrec. 
11.3 Si l’animal agressor és rodamón o de propietat desconeguda, els serveis municipals es faran 
càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària. 
11.4 L’autoritat sanitària municipal podrà ordenar l’aïllament dels animals de companyia o 

confiscar-los en cas que se’ls hagués diagnosticat alguna malaltia transmissible a l’home, sigui 
per sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat, sigui per sacrificar-los si fos necessari. 

11.5 En casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, 
sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en castració o sacrifici de l’animal. 

 
Capítol III. Normes específiques per a gossos 
Article 12è.- 
Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general i les sanitàries establertes per a 
tots els animals. 
 
Article 13è.-  
Els propietaris de gossos estan obligats, a més de les obligacions generals, a: 
a)  Inscriure’ls al cens caní municipal en el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la 

data de naixement o d’adquisició de l’animal.. 
b)  Comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos a l’Ajuntament en el termini de 15 dies 

a partir del fet, portant la targeta sanitària de l’animal o el certificat veterinari. En cas de mort 
s’ha de lliurar la xapa censal. 

c)  Comunicar a l’Ajuntament en un termini de 15 dies a partir del fet els canvis de domicili del 
propietari i la transferència de la possessió. 

d)  Vacunar-los contra aquelles malalties objectes de prevenció a partir de l’edat reglamentada en 
la normativa vigent, i proveir-se de la targeta sanitària, la qual servirà de control sanitari dels 
gossos durant tota la seva vida. 

e)  Realitzar amb una periodicitat mínima d’un any, controls sanitaris del gossos. 
f)  Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents especificats a la Llei 3/94 de 

modificació de la Llei 3/88 de protecció dels animals (tatuatge, identificació electrònica, altres 
sistemes i placa identificativa). 

 
Article 14è.- 
14.1 Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos han d’inscriure el seu gos dins 
un apartat específic del cens municipal d’animals de companyia. Tenen aquesta consideració i els 
és aplicable aquesta ordenança els gossos que presentin una o més d’una de les circumstàncies 
següents: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: akita inu, 

bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bourdeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, 
de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès. 
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14.2 Les persones que vulgin tenir un gos potencialment perillós, hauran de sol·licitar una llicència 
administrativa a l’ajuntament, per a l’obtenció de la qual és requeriran els següents requisits: 
a) Ser major d’edat. 
b) No estar privat judicialment o governativament per la tinença d’aquests animals. 
c) Inscriure els gossos al registre censal del municipi. 
d) El gossos hauran de dur el xip identificatiu. 
e) Presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 120.000€  
Anualment a la renovació de la pòlissa presentar el rebut bancari que acrediti el seu pagament. 
f) Presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal. 
g) Certificat de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa l’article 3 del RD 
287/2002, de 22 de març. 
h) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març. 
i) La llicència municipal tindrà una validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius de la mateixa duració. No obstant la llicència perdrà la seva vigència en el moment en 
que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 
j) Els costos dels reconeixements, certificats i expedició de la llicencia municipal és a càrrec dels 
interessats i s’abonarà en la forma i quantitat que l’Ajuntament en determini. 
 
Article 15è.-  
15.1.Els propietaris de gossos perillosos o de vigilància han de tenir-los de manera que els animals 
no puguin abandonar el recinte i atacar a qui passi per la via pública. 
15.2 S’haurà de col·locar en lloc ben visible els rètols necessaris que adverteixin del perill de 
l’existència d’un gos potencialment perillós al recinte, així com la presència d’un gos de vigilància. 
15.3 Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament censats i vacunats, els propietaris 
n’han d’assegurar l’alimentació, el control veterinari necessari i han de retenir-los en finalitzar 
l’obra; en cas contrari se’ls considerarà abandonats. 
15.4 A les propietats rústiques, els propietaris o responsables han de tenir cura de que els 

gossos no tenen accés a altres propietats o a la via pública. Els propietaris seran responsables 
dels danys que ocasionin els gossos a tercers. L’Ajuntament podrà sancionar i requerir als 
propietaris, posseïdors o encarregats dels animals perquè arrangin el problema. 

Article 16è.-  
A fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers, les instal·lacions que albergin 
gossos perillosos o de vigilància han de tenir les característiques següents: 
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. 

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS AL MUNICIPI 
Capítol I. Animals a la via pública. 
 
Article 17è.- 
17.1 A les vies i/o espais públics, els gossos aniran lligats amb corretja o cadena i collar amb la 
identificació censal i la pròpia de l’animal. 
17.2 Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement 
previsible, donada la seva naturalesa i característiques. Especialment aniran lligats i amb morrió 
els gossos relacionats en l’article 14è   
17.3 L’ús de morrió pot ser ordenat per l’autoritat municipal, quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i pel període que consideri prudencial. 
17.4 Es prohibeix lligar els gossos al mobiliari urbà. 
17.5 Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els 
rètols informatius col·locats en el municipi. 
 
Article 18è.- 
18.1. És prohibida la presència d’animals a les piscines públiques i zones de joc infantil, i la seva 
zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a l’entorn o a prop de fonts publiques. 
18.2. A les zones de parcs i jardins, els propietaris han de prendre les mesures necessàries perquè 
els seus animals no molestin els altres usuaris. Si les circumstàncies ho demanen, l’Ajuntament 
podrà establir limitacions o prohibicions específiques. 
18.3. Es prohibeix netejar animals a la via pública i a les lleres dels rius. 
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Article 19è.- 
19.1. Es prohibeix donar aliments als animals a les vies i/o espais públics i altres zones 
comunitàries. 
19.2.Per donar aliments als portals, finestres, terrasses i balcons cal fer-ho amb els recipiens 
adequats i tenint cura de no destorbar ningú. 
19.3.Es prohibeix alimentar els gossos i gats vagabunds i coloms, llevat que l’administració 
municipal ho autoritzi expressament amb motiu de campanyes específiques de control sanitari 
d’aquests animals. En aquest cas s’haurà de realitzar un seguiment i control alimentari mitjançant 
un cens i colònia d’aquests animals.   
 
Article 20è.- 
La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal a la via pública ha d’ajustar-se al 
que disposa la normativa sobre circulació. 
 
Article 21è.- 
Les limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall dels invidents. 
 
Capítol II. Recollida d’animals. 
 
Article 23è.- 
23.1. Els animals han d’anar lligats quan estiguin als espais públics. 
23.2. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del 

propietari, ni va acompanyat de cap persona.  En aquest supòsit, aquests seran recollits pels 
serveis municipals i es traslladaran a la gossera o a d’altres establiments adequats fins que 
siguin recuperats, cedits o sacrificats. 

23.3. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals abandonats per les vies i/o espais 
públics, han de comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències municipals per tal que se’ls 
pugui recollir. 

23.4. El termini per a recuperar un animal sense identificació serà de vuit dies des del moment en 
que és recollit pels serveis municipals. Si l’animal porta identificació, s’avisarà al propietari i el 
termini serà de deu dies des de la data de l’avís.  

23.5. En tots els casos, els propietaris que vulguin recuperar els seus animals hauran d’abonar les 
despeses derivades del manteniment, i hauran d’acreditar la seva propietat i aportar la targeta 
sanitària de l’animal. Aquest pagament és independent de les sancions que els puguin ser 
aplicades. Si l’animal no disposa de la tarja sanitària, el propietari haurà d’obtenir-la per poder 
retirar-lo. 

23.6. Si transcorreguts aquests terminis ningú no reclama l’animal, se’l podrà donar en adopció, 
després d’esterilitzar-lo i/o se’l podrà sacrificar. Tant en un supòsit com en altre, es duran a 
terme sota control veterinari. 

 
Article 24è.- 
Els animals malalts, ferits o morts a la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest 
sentit, qualsevol ciutadà pot avisar a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Municipal a fi 
que l’animal pugui ser retirat el més aviat possible. 
 
Article 25è.- 
Tots els animals recollits a la via pública seran traslladats a la gossera o a d’altres establiments 
adequats, i registrats en el llibre de registre de gossos, que recollirà el dia d’entrada, el dia de 
sortida, el motiu de l’estada a la gossera i les principals incidències que durant aquest període de 
temps s’hagin produït. 
 
Capítol III. Deposicions a la via pública. 
 
Article 26è.- 
26.1. Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques. 

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb deposicions fecals 
les vies i/o espais públics, i per evitar les miccions a les façanes d’edificis i al mobiliari urbà. 

26.2. Els posseïdors d’animals són responsables i estan obligats a recollir i retirar els excrements 
de l’animal immediatament i de forma convenient, netejant si fos necessari la part de via, espai 
públic o mobiliari que hagués resultat afectat, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària 
del propietari. 
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26.3. Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament acceptable (dins de 
bosses o altres embolcalls impermeables) que s’han de tancar correctament i dipositar a les 
papereres, en bosses d’escombraries domiciliàries, contenidors o, en altres elements que 
l’Ajuntament pugui indicar. 

26.4. En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els Serveis municipals podran 
requerir el propietari o la persona que condueixi l’animal perquè retiri les deposicions. 

 
Capítol IV. Trasllat d’animals en transports col·lectius. 
 
Article 27è.- 
El trasllat d’animals domèstics per mitjà de transports públics es durà a terme d’acord amb les 
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cada 
cas. 
 
Article 28è.- 
Els gossos pigall podran circular lliurement pels transports públics urbans, sempre que vagin 
acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que 
preveuen les ordenances. 
 
Capítol V. Presència d’animals en establiments i altres indrets.  
 
Article 29è.-  
29.1. Queda prohibida l’entrada o estada d’animals domèstics en tot tipus d’establiments destinats 

a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular aliments. Els propietaris d’aquests locals 
han de col·locar en lloc visible el senyal indicatiu i seran responsables del seu compliment. Els 
gossos pigall queden exempts d’aquesta prohibició. 

29.2. Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments en lloc ben 
visible una placa indicadora de la prohibició. 

 
Article 30è.- 
Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, 
bars-restaurants i similars, segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en 
llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall. Tot i comptant amb la seva autorització, 
s’exigirà que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes per corretja o cadena. 
 
Article 31è.- 
31.1. Es prohibeix la circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques 

durant la temporada de bany, a les dependències municipals, pavellons i carpes firals i altres 
edificis públics de titularitat municipal.  

31.2. Es prohibeix l’entrada d’animals a locals d’espectacles públics, esportius o culturals, excepte 
els que formin part del propi espectacle. 

31.3. Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments en lloc ben 
visible una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d’aquesta 
prohibició. 

31.4. La presència d’animals de companyia als ascensors, exceptuant els gossos pigall, no 
coincidirà amb l’ús que en puguin fer les persones, fora que aquestes ho acceptin. 

 
Capítol VI. Nuclis zoològics. 
 
Article 32è.-  
32.1 Per a l’establiment de nuclis zoològics de qualsevol mena cal: 
 

a)  La llicència municipal d’activitats ambientals (annex III- règim de comunicació) 
b)  Inscripció al registre pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
c)  Disposar dels requisits que demana la reglamentació pròpia. 
d)  Tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries tant l’establiment com els animals 

destinats a l’activitat. 
e)  Prendre mesures per a la possible eliminació de cadàvers i deixalles. 

32.2. Els establiments dedicats a la venda d’animals, els centres de cria i les residències han de 
comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un registre detallat d’entrades i sortides 
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d’animals a disposició dels serveis municipals. D’aquests requisits s’exclouen els criadors 
aficionats d’ocells. 

32.3. El venedor d’un animal haurà de lliurar al comprador el document que n’acrediti la raça, 
l’edat, la procedència, l’estat sanitari i altres característiques d’interès.  

32.4. Per a la instal·lació al municipi dels animals dels circs ambulants, zoològics i similars, s’haurà 
d’obtenir la llicència municipal corresponent, la qual cosa s’entendrà inclosa en la llicència 
obtinguda per a la instal·lació del circ si en la sol·licitud es fa constar l’existència d’animals. 

 
Article 33è.- 
Els nuclis zoològics situats al nucli urbà, tals com establiments de tractament, cura i allotjament 
d’animals, han de comptar obligatòriament amb sales d’espera i també construccions, instal·lacions 
i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic adequat i les necessàries accions 
zoosanitàries. 
 
Article 34è.- 
Per a la instal·lació de nuclis zoològics als afores de la ciutat, s’han de complir els requisits 
següents: 
a)  Justificació de la idoneïtat de l’emplaçament per a la implantació de l’activitat, que haurà d’estar 

dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari. 
b)  Disposar de construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic 

adequat i les necessàries accions zoosanitàries. 
c)  Disposar de facilitat per a l’eliminació d’excrements i de les aigües residuals, per tal que no 

comportin un perill per a la salut pública ni cap tipus de molèstia. 
d)  Disposar de mitjans per a efectuar la neteja i la desinfecció dels materials i els estris que puguin 

estar en contacte amb els animals i, si s’escau, dels vehicles utilitzats per a transportar-los quan 
calgui. 

e)  Disposar de mitjans per a destruir i eliminar higiènicament cadàvers d’animals i matèries 
contumaces. 

f)  Disposar d’instal·lacions que permetin a cada animal tenir unes condicions acceptables d’acord 
amb la seva naturalesa. 

 
Capítol VII. Experimentació amb animals. 
 
Article 35è.- 
Per a poder dur a terme experimentació amb animals cal que es compleixin els requisits següents: 
a)  Els laboratoris que n’utilitzin han de comptar amb un director responsable amb titulació 

universitària apropiada. 
b)  Han de tenir un llibre de registre d’entrada i sortida d’animals, procedència, finalitat de 

l’adquisició, data de la intervenció i la destinació de les restes. 
c)  Els animals utilitzats en experiments operatoris s’han d’anestesiar abans i aplicar les cures post-

operatòries adequades. 
d)  És prohibeix abandonar-los a la seva sort després de l’experimentació. 
e)  És prohibeix subministrar injustificadament substàncies verinoses, estupefaents o drogues als 

animals, i exposar-los al contacte amb aquestes substàncies. 
f)  No es concedirà llicència municipal a aquells laboratoris que utilitzin animals per a 

l’experimentació i no disposin dels mitjans adequats per a la destrucció i eliminació higiènica 
dels cadàvers i de les matèries contumaces. Si ja la tenen, se’ls podrà retirar. 

  

TÍTOL IV. TINENÇA D’ALTRES ANIMALS 

Article 36è.- 
36.1. La cria per a consum familiar d’aus de corral, conills, coloms i d’altres animals als terrats, 

patis o solanes dels domicilis particulars només es permet a la zona de corrals i sempre que les 
condicions d’allotjament, d’adequació d’instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte higiènico-sanitari com per la no existència d’incomoditat ni de perill per als veïns o per 
a d’altres persones. 

36.2. Quan el nombre d’animals representi una activitat econòmica o el seu nombre pugui suposar 
que és una activitat classificada, caldrà que el titular obtingui la corresponent llicència municipal 
d’activitats classificades. 

 
Article 37è.- 



11 
 

Queda prohibit l’establiment de vaqueries, estables, corrals de bestiar i aus dins el nucli urbà. 
 
Article 38è.- 
38.1. La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals salvatges 

que no siguin cadells, tant si es dins el nucli urbà com als afores, l’haurà d’autoritzar 
expressament l’Ajuntament. Hauran de complir-se les màximes condicions higièniques i de 
seguretat, i haurà de garantir-se l’absència total de perillositat i de molèsties per a les persones. 

38.2. Queda prohibida la tinença d’espècies protegides, tant per la fauna autòctona com no 
autòctona. 

 
Article 39è.- 
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als serveis sanitaris 
municipals per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i per 
donar el permís municipal si s’escau, i han d’aplicar les mesures higiènico-sanitàries que l’autoritat 
municipal decideixi. 
 
Article 40è.- 
Els serveis municipals requeriran als propietaris o posseïdors que retirin els animals si 
constitueixen perill físic o sanitari o suposen molèsties greus per als veïns. 
 

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 

Article 41è.- 
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin 
vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de 
desenvolupament. 
Article 42è.- 
42.1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 

títol d’autors i co-autors. 
42.2. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls atribueixi el 

deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 
42.3. En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin amb incompliment 

de les seves condicions de la llicència, en seran responsables les persones físiques i jurídiques 
que en siguin titulars. 

42.4. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense haver-la 
obtingut, en serà responsable la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la 
qual, en el seu cas, actuï l’autor material de la infracció. 

Article 43è.- 
43.1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus. 
43.2. Són infraccions lleus: 

a)  No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal (art. 17.2 i 
17.3). 

b)  No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant (art. 18.2). 
c)  No lliurar al comprador d’un animal en el moment de la venda un document que indiqui la 

data de venda, la raça, l’edat, la procedència i el seu estat sanitari (art. 32.3) 
d)  Qualsevol altra acció o omissió contràries a aquesta ordenança que no estiguin 

expressament previstes en aquest article ni en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de Llei de Protecció dels Animals. 

43.3. Són infraccions de caràcter greu: 
a)  Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca d’alimentació (art. 

5). 
b)  Venda d’animals fora d’establiments autoritzats (art. 6.3). 
c)  Venda d’animals als menors de 16 anys, incapacitats o persones que no siguin capaces 

de garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte el tracte als animals sense 
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela sense autorització dels tutors 
(art. 6.4). 

d)  No facilitar les dades d’un animal agressor (art. 12.1) 
e)  No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor (art. 

12.4). 
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f)  No comunicar als responsables sanitaris o a la policia municipal les incidències que 
puguin produir-se durant el període d’observació veterinària (art. 12.5). 

g)  No censar els gossos (art. 15.1). 
h)  No disposar de cartilla sanitària (art. 17.4). 
i)  Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada una situació de perill, risc o 

molèsties als veïns, a d’altres persones o animals (art. 9 i 10). 
j)  La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts pel reglament (art. 

17.6). 
k)  No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat (art. 18.1). 
l)  Las circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar (art. 19.1). 
m) La circulació dels gossos sense la xapa censal municipal, encara que estigui censat (art. 

19.1). 
n)  La presència d’animals a zones de joc infantil i als parcs i jardins on estigui prohibida (art. 

20.1). 
o)  Netejar animals a la via pública (art. 20.2). 
p)  Alimentar qualsevol tipus d’animal als llocs on és prohibit o de forma incorrecta que causi 

molèsties (art. 21). 
q)  Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, 

amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs 
destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà (art. 
26). 

r)  Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament (art. 29, 30 i 31). 
s)  Tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals salvatges 

sense autorització (art. 38.1). 
t)  Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària sol·licitada 

per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, 
i també el subministrament d’informació o documentació falsa, incompleta o que indueixi 
a l’error, implícitament o explícita. 

u)  Reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin tres o més 
infraccions lleus en el termini d’un any. 

43.4. Són infraccions de caràcter molt greu: 
a)  Maltractar els animals (art. 6.1.). 
b)  Venda d’animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l’Administració (art. 6.5). 
c)  Abandonar els animals (art. 11.1 i 23). 
d)  No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal (art. 12.2). 
e)  No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària (art. 12.3.1). 
f)  Pels veterinaris, consultors veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l’arxiu amb la fitxa 

clínica dels animals vacunats o tractats obligatòriament (art. 14.1). 
g)  No comunicar a l’Ajuntament les malalties transmissibles (art. 14.2). 
h)  Sacrificar un animal sense control veterinari (art. 15). 
i)  La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals 

domèstics de companyia (art. 17.4). 
j)  Portar sense morrió gossos la perillositat dels quals pugui ser raonablement previsible 

(art. 19.2). 
k)  Reiteració en la comissió d’infraccions greus, que es produirà quan es cometin tres o més 

infraccions greus en el termini d’un any. 
Article 44è.- 
44.1. Com a sanció per les infraccions administratives i amb la salvetat prevista l’article 48è, 
s’imposaran multes d’acord amb el quadre de l’annex de sancions..  
44.2. La classificació de la infracció i la imposició de la multa hauran de tenir la deguda adequació 

amb els fets, ponderant-se per a això els següents criteris d’aplicació: 
a)  L’existència d’intencionalitat. 
b)  La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 
c)  La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa. 
d)  La capacitat econòmica del subjecte infractor. 
e)  La transcendència social. 

44.3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de 
la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i 
perjudicis causats pels fets sancionats. 
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Article 45è.- 
45.1. Les infraccions molt greus prescriuen als dos anys, les greus a l’any i les lleus als sis mesos. 

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en que la infracció s’hagués comès. 
45.2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per 

faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any. Aquests terminis començaran a 
comptar a partir del dia següent a aquell en que hagués adquirit fermesa en via administrativa la 
resolució per la qual es va imposar la sanció. 

45.3. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hagués 
recaigut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de 
l’expedient i arxiu de les actuacions. 

45.4. Aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procediment s’hagués paralitzat per 
causa imputable als interessos o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal. 

Article 46è.- 
46.1. L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant 

resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a 
la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant 
les exigides pels interessos generals. 

46.2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i 
la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb que s’estigués generant o s’hagués 
generat la infracció. 

46.3. En els casos que sigui urgent la imposició d’aquestes mesures, el Comandament de la 
Policia Municipal podrà imposar-les un cop formulada la perceptiva denúncia. Amb l’acord 
d’incoació de l’expedient l’òrgan corresponent, ordenarà mantenir-les, modificar-les o aixecar-
les. 

Article 47è.- 
47.1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta 

ordenança i per a la imposició de sancions i de les demés exigències compatibles amb les 
sancions, correspon a l’Alcalde, el qual pot desconcentrar als membres de la Corporació 
mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general. 

47.2. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi en la 
resolució d’incoació. 

47.3. S’utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es podrà acumular 
l’exigència, en el seu cas, a l’infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada 
per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització dels danys i 
perjudicis causats al domini públic, edificis municipals, instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari 
urbà. 

47.4. La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s’acumulés en un 
procediment complementari, amb audiència del responsable. 

47.5. En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels serveis 
tècnics municipals. 

47.6. Els actes administratius que resolguin el procediment comportaran, segons els supòsits, 
l’execució subsidiària, el cobrament pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a la 
comunicació als tribunals per si cal obrir processos d’aquesta naturalesa. 

47.7. Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, 
amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran 
facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si 
desitgessin acudir a la via judicial. 

Article 48è.- 
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la multa, podrà convenir-
se de forma voluntària la substitució de la quantia de la indemnització de danys i perjudicis de 
béns, instal·lacions, arbres i mobiliari urbà de titularitat municipal, per la realització física dels 
treballs que requereixi la reparació del dany i la recuperació de l’aspecte anterior d’aquells. 
En aquests supòsits, els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament  i la quantia de les 
multes podrà reduir-se en la part proporcional. 
Article 49è.-  
49.1. L’Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus agents quan 

hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones, i quan hi hagi indicis 
racionals d’infracció d’aquesta ordenança, igualment, en cas d’infracció reiterativa, en un termini 
no inferior a un any, l’animal pot ser comissat. 

49.2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador, a la vista de 
la qual es retornarà al propietari/ària, restarà sota la custòdia de l’Ajuntament o serà sacrificat. 
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49.3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció, per raó de comís, 
seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal. 

Article 50è.- 
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i 
l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat. 
Article 51è.- 
Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d’aplicació, en primer lloc, la 
normativa sobre procediment sancionador que dicti la Generalitat de Catalunya i, supletòriament, la 
que dicti l’administració de l’Estat. 
Disposició Final.- 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia *** de *******   de 2012 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la seva modificació i derogació. 

ANNEX A L’ORDENANÇA NÚM. 25  
Quadre de Sancions, Ordenança Municipal de control i tinença d’animals  
 

ART CONCEPTE PREU Descompte 

50% 

(pagament 

immediat 

10 dies) 

43.2.a No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal 15€ 7,50€ 

43.2.b No col·locar el rètol assenyalant la presència del gos vigilant      15€            7,50€ 

43.2.c No lliurar al comprador d’un animal en el moment de la venda un document que indiqui la 

data de venda, la raça, l’edat, la procedència i el seu esta sanitari  

15€ 7,50€ 

 

43.2.d 

 

Qualsevol altre acció o omissió contràries a aquesta ordenança que no estiguin expressament 

previstes en aquest article ni en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de Llei de Protecció dels Animals. 

 

15€ 

 

7,50€ 

 

43.3.a 

 

Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca d’alimentació 
 

30€ 

 

15€ 

 

  43.3.b 

 

Venda d’animals fora d’establiments autoritzats 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.c 

 

Venda d’animals als menors de 16 anys, incapacitats o persones que no siguin capaces de 

garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte el tracte als animals sense 

l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela sense autorització dels tutors 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.d 

 

No facilitar les dades d’un animal agressor 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.e 

 

No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.f 

 

No comunicar als responsables sanitaris o a la policia municipal les incidències que puguin 

produir-se durant el període d’observació veterinària 

 

     30€ 

 

              15€ 

 

43.3.g 

 

No censar els gossos 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.h 

 

No disposar de cartilla sanitària 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.i 

 

Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada una situació de perill, risc o 

molèsties als veïns, a d’altres persones o animals  

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.j 

 

La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts pel reglament 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.k 

 

No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.l 

 

La circulació dels gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.m 

 

La circulació dels gossos sense la xapa censal municipal, encara que estigui censat 

 

15€ 

 

7,5€ 

 

43.3.n 

 

La presència d’animals a zones de joc infantil i als parcs i jardins on estigui prohibida  

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.o Netejar animals a la via pública 30€ 15€ 
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43.3.p Alimentar qualsevol tipus d’animal als llocs on està prohibit o en forma incorrecta que 

acusi molèsties 

30€ 15€ 

 

43.3.q 

 

 

 

43.3.r 

 

43.3.s 

 

Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, 

amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs 

destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà  

 

Permetre l’entrada d’animals als locals on està prohibit expressament 

 

Tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals salvatges sense 

autorització 

 

30€ 

 

 

 

30€ 

 

30€ 

 

15€ 

 

 

 

15€ 

 

15€ 

 

43.3.t 

 

Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària sol·licitada 

per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, i 

també el subministrament d’informació o documentació falsa, incompleta o que indueixi a 

l’error, implícitament o explícita 

 

30€ 

 

15€ 

 

43.3.u 

 

Reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin tres o més 

infraccions lleus en el termini d’un any 

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.a 

 

Maltractar els animals 

 

90€ 

 

 

45€ 

43.4.b 

 

43.4.c 

Venda d’animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l’Administració 

 
Abandonar els animals 

90€ 

 
     90€ 

45€ 

 

45€ 

 

43.4.d 

 

No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal 

 

     90€ 

 

45€ 

 

43.4.e 

 

No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària  

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.f 

 

Pels veterinaris, consultors veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l’arxiu amb la fitxa 

clínica dels animals vacunats o tractats obligatòriament 

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.g 

 

No comunicar a l’Ajuntament les malalties transmissibles 

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.h 

 

Sacrificar un animal sense control veterinari 

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.i 

 

La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals 

domèstics de companyia 

 

90€ 

 

45€ 

 

43.4.j 

 

Dur sense morrió gossos perillosos o que la perillositat dels quals pugui ser raonablement 

previsible 

 

     60€ 

 

              30€ 

 

43.4.k 

 

Reiteració en la comissió d’infraccions greus, que es produirà quan es cometin tres o més 

infraccions greus en el termini d’un any 

 

180€ 

 

90€ 

    

Intervencions:  
El Sr. Eduardo  demana si actualment hi ha alguna ordenança vigent sobre aquest tema i quines 
diferències hi ha respecte la nova que es preveu aprovar. 
El Sr. Genè exposa que fins ara  l’ordenança que hi havia no s’havia actualitzat des de feia molt de 
temps. Com a diferencies principals s’han classificat als animals per les diferents espècies, s’ha 
prohibit la tinença de més de tres gossos o gats per habitatge,  s’han regulat les condicions 
adequades per la seva tinença,es regula  la venda d’animals que passa de l’obligatorietat de tenir  
14 a 16 anys, regula l’exhibició d’animals exòtics, les assegurances ... etç. 
El Sr. Eduardo López demana que si es farà algun tipus de difusió de les noves normes de tinença 
d’animals. 
El Sr. Genè diu que efectivament es farà publicitat i la gent que tingui els animals censats i “xipats” 
rebran les bosses gratuïtes de recollida dels excrements. 
El Sr. Marcos Gómez reclama que es faci complir l’ordenança. 
El Sr. Bernat Solé s’han reduït les sancions per tal de poder-les aplicar. Diu que abans de 
sancionar hi haurà un mes de difusió i avisos perquè tothom en sigui sabeedor. 
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4/5.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM.31 DE L’ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS 
PÚBLICS D’AGRAMUNT: APROVACIÓ INICIAL 
Atès que l’ajuntament creu necessari regular els usos i les activitats que es duen a terme en les 
vies i terrenys d’ús públic del municipi d’Agramunt, i particularment els carrers, els camins, les 
carreteres, les places i els parcs o jardins de titularitat municipal, en el marc de les  normes 
autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació. 
Atès que els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMC), atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les 
seves competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a la llei, 
sense oposar-s’hi. 
Atès que l’article 178 del 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, indica el procediment per a l’aprovació d’ordenances, 
amb concordança amb l’article 60 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, essent competència de l’Ajuntament Ple 
l’aprovació inicial, esdevenint en definitiva en el cas que durant el tràmit d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment.   
Atès que l’ acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des 
de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des 
d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 
A proposta de l’alcalde, el Sr. Bernat Solé i Barril, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze 
regidors que legalment el componen, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança núm. 31 de l’ús de la via pública i els espais públics 
d’Agramunt, que s’adjunta com annex. 
Segon.-  Exposar al públic l’acord precedent durant el termini de trenta dies comptats, a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.-  En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, l’acord 
s’entendrà elevat a definitiu i es publicarà en el BOP el text íntegre de l’ordenança, la qual entrarà 
en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la seva publicació íntegra al BOP i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. També s’ha de publicar al DOGC 
la referència del butlletí de la província en què es pública el text íntegre.  
Quart.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester 
pel compliment de l’acord adoptat.  
ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS D’AGRAMUNT 
Índex 
 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 

2.- OCUPACIÓ I USOS DELS ESPAIS PÚBLICS 

- CAPÍTOL 1 
Llicències d’ocupació de la via pública: condicions generals  

- CAPÍTOL 2 
Terrasses( taules i cadires)  i vetlladors 

- CAPÍTOL 3 
Mobiliari, expositors, casetes, màquines i similars 

- CAPÍTOL 4 
Ocupació per fires, circs, exposicions i similars 

- CAPÍTOL 5 
Ocupació de la via publica per obres en immobles o terrenys particulars 
 
-  CAPÍTOL 6 . 
 Guals Permanents 
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- CAPÍTOL 7 
Zones de reserva i d’estacionament prohibit o estacionament restringit 
 
-    CAPÍTOL 8. 
 Infraccions 
 
- CAPÍTOL 9  
 Sancions 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS D’AGRAMUNT 

(I) DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 
Aquesta ordenança regula els usos i les activitats que es duen a terme en les vies i terrenys d’ús 
públic del municipi d’Agramunt, i particularment els carrers, els camins, les carreteres, les places i 
els parcs o jardins de titularitat municipal, en el marc de les  normes autonòmiques i estatals i de 
les directives europees d’aplicació. 
Els preceptes obliguen: 
-Els titulars i els usuaris d’espais que, sense tenir tal aptitud, siguin d’ús públic. 
-Els titulars i els usuaris d’espais privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada 
d’usuaris, en el cas que hi manquin altres normes. 
En allò que no es preveu en aquesta ordenança s’aplicaran les normes del Reglament de Patrimoni 
i la resta de disposicions aplicables. 
Article 2. Àmbit 
Les competències referides a les vies urbanes, els camins i els espais públics del terme municipal, 
inclouen: 
a) La regulació de les ocupacions, usos i activitats a tots els espais i béns d’ús públic i també del 
subsòl. 
b) Les autoritzacions que, per garantir la fluïdesa de la circulació viària, hagi d’atorgar l’Ajuntament 
amb caràcter previ a la realització d’activitats que afectin la circulació de vehicles, persones i 
animals, així com qualsevol mesura que estigui orientada a la mateixa finalitat 
c) La regulació de les infraccions derivades de l’incompliment de les normes establertes i de les 
sancions que s’hi ha d’aplicar, així com el procediment sancionador i les mesures cautelars 
procedents. 
d) Qualsevol altres funcions reconegudes per la legislació vigent. 

II) OCUPACIÓ I USOS DELS ESPAIS PÚBLICS 
CAPÍTOL 1 

Llicències d’ocupació de la via pública: condicions  generals  

Article 3. Condicions generals: autorització munici pal 
Qualsevol actuació que impliqui l’ocupació total o parcial amb elements, instal·lacions o obstacles 
de terrenys municipals, voreres, places, carrils de circulació, carrils d’estacionament, carril bici, 
camins o qualsevol espai públic caldrà que disposi d’autorització municipal, prèvia sol·licitud al 
registre general, en què s’indiqui l’espai a ocupar, motiu, inici i durada. En el cas de concedir-se, en 
l’autorització es determinaran les condicions a complir. 
Article 4. Obstacles a la via pública 
L’autoritat municipal o els seus agents podran procedir a retirar els obstacles i/o instal·lacions, amb 
càrrec a l’interessat i sense perjudici de les sancions que corresponguin, quan: 
1. No s’hagi obtingut la corresponent autorització. 
2. Incompliment de les condicions de l’autorització. 
Tot obstacle o instal·lació que dificulti la circulació de vianants o vehicles ha d’estar degudament 
protegit, senyalitzat i, a la nit, il·luminat per a garantir la seguretat dels usuaris. 
Article 5. Retirada d’elements 
1. En cas d’ocupacions de via pública no autoritzades, d’incompliment de les condicions del 

permís, o per causa justificada d’interès o  necessitat pública, l’Ajuntament, sens perjudici de les 
sancions que corresponguin, podrà ordenar la retirada immediata dels elements de la via 
pública o l’adopció de qualsevol tipus de mesura cautelar.  

2. A excepció dels casos legalment previstos, si la retirada no és efectuada pel titular del permís 
d’ocupació, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada de l’element seran 
per compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir-ne el pagament, i se li podrà efectuar la 
retirada del permís si això no es compleix. 
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3. Sempre que sigui possible, l’Ajuntament notificarà al titular de la llicència d’ocupació la retirada 
temporal dels elements. 

Article 6. Fiances 
En casos que es consideri necessari es podran sol·licitar dipòsits de fiança per garantir la reposició 
de possibles danys al paviment o elements de mobiliari urbà en general, o la retirada dels elements 
instal·lats. 
L’import s’estableix en els diferents capítols d’aquesta ordenança, se’ns perjudici que els serveis 
tècnics puguin valorar el dipòsit d’una fiança diferent. 
Article 7. Protecció del paisatge urbà i del patrim oni històric artístic 
Els elements que s’instal·lin a la via pública, en especial els tendals, veles, mobiliari urbà, vetlladors 
i terrasses, han d’ajustar-se en tot moment als requeriments establerts per les normatives i 
disposicions que regulin el paisatge urbà. L’autorització d’activitats i usos a l’entorn dels 
monuments històric artístics o edificis catalogats es farà amb les garanties necessàries per evitar 
que hi tinguin un efecte negatiu i en el document de concessió de la llicència es pot establir la 
imposició d’una fiança per restaurar els possibles danys, en cas que els serveis tècnics municipals 
ho considerin. 
Així mateix es podrà condicionar la concessió de llicències d’ocupació de la via pública a unes 
característiques de cromatisme i disseny dels elements a col·locar. 
Article 8. Incompliment de les condicions de llicèn cia 
1. Si com a conseqüència de l’acció inspectora es constata l’existència de qualsevol tipus 
d’incidència que comporti l’incompliment de les condicions de la llicència o la seva absència, es 
requerirà l’interessat perquè procedeixi, en el termini de cinc dies hàbils, a regularitzar les 
anomalies detectades. Un cop transcorregut el termini atorgat sense que s’hagi donat compliment 
al requeriment, l’Ajuntament podrà procedir, si s’escau, a la retirada dels vetlladors, carpes, veles o 
tendals, els quals quedaran dipositats en dependències municipals. 
2. A excepció dels casos legalment previstos, les despeses que s’originin com a conseqüència de 
la retirada i estada dels vetlladors, carpes, veles o tendals al lloc designat per l’Ajuntament, seran a 
compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la 
devolució dels elements, d’acord amb el que disposa la vigent ordenança fiscal, podent efectuar la 
retirada el titular o persona degudament autoritzada. 
3. L’adopció d’aquestes mesures són autònomes i independents de la imposició de sancions en 
exercici de la potestat sancionadora per part de l’Ajuntament d’Agramunt. 
 

CAPÍTOL 2 
Terrasses( taules i cadires)  i vetlladors  

Article 9. Definicions  
1. Terrasses: és l’espai situat en un lloc obert i lliure d’edificació, en domini púbic o terreny privat 

d’ús públic on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres com estufes, jardineres o baranes, 
per ús públic i annexes a un establiment de restauració o similar situat en planta baixa. 

2. Vetlladors: és l’element que compta amb protecció a la coberta amb una tela, sobre una 
estructura tensada i que serveix per fer ombra i protegir de la pluja. Es podran tancar, com a 
màxim, dos laterals. 

3. Temporada: És el termini de vigència de l’autorització.  
La durada podrà ser:  

- sis (6) mesos o de temporada d’estiu (1 de maig al 30 d’octubre)     
- sis (6) mesos o de temporada d’hivern (1 de novembre a 30 d’abril) 
- dotze (12) mesos o temporada anual (1 de gener a 31 de desembre)  

Les autoritzacions s’atorguen per el termini que s’especifica en la llicència. Correspon 
ordinàriament a l’alcalde, que pot limitar el nombre de llicències a concedir per determinats usos 
o en determinades zones d’acord amb les necessitats ciutadanes i la previsió d’usos que hi 
puguin concórrer.  
Aquestes es renovaran automàticament amb les mateixes condicions que les concedides 
inicialment fins un termini màxim de quatre anys, sens perjudici del pagament anual de la taxa 
corresponent. En cas de no voler l’autorització caldrà la renúncia expressa o la sol·licitud d’una 
modificació de la llicència.  
L’Ajuntament es reserva el dret de revocar la llicència en qualsevol moment que cregui oportú. 
Article 10. Condicions generals 
Atès el caràcter discrecional de l’autorització, l’atorgament de la llicència d’us comú especial per 
a l’ocupació del domini públic mitjançant terrasses (vetlladors, veles, tendals...) s’ajustarà 
sempre a la circulació de vehicles i vianants i a garantir la tranquil·litat veïnal i la seguretat 
ciutadana. 
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L’Ajuntament podrà denegar o condicionar la llicència d’instal·lació de vetlladors, carpes, veles o 
altres elements per motius estètics, funcionals, o d’interès general, complint en tot moment les 
disposicions que puguin regular el paisatge urbà. 

 Totes les ocupacions de via pública, sense excepció, hauran de complir amb els següents 
requisits: 

1. Es considerarà com a superfície d’ocupació  la superfície ocupada pel mobiliari necessari 
per a la instal·lació d’una terrassa de bar o similar sobre la via pública. Per al càlcul 
d’aquesta superfície es comptabilitzarà una ocupació per cada taula de 1,50 metres de 
llargada per 1,50 metres d’amplada (2,25 m2).  

2. Els límits de la superfície d’ocupació, així com els metres quadrats autoritzats, s’indicaran 
en un plànol de situació confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals que es lliurarà al 
sol·licitant. 

3. Per a la delimitació de la superfície es tindran en compte els següents criteris: 
a. Es limitarà l’ocupació de la via pública al tram de sòl situat davant del propi 

establiment.  
b. El tram de sòl corresponent a la finca veïna podrà ser ocupat amb l’autorització 

prèvia escrita del seu titular (que s’haurà de renovar cada cop que es renovi la 
llicència d’ocupació). 

c. En cap cas es podran obstaculitzar els passos de vianants ni els accessos als 
edificis, garatges o sortides d’emergència. 

d. No es podrà obstaculitzar l’accés a hidrants, boques de reg, registres de 
clavegueram ni a altres elements similars. 

e. Es respectaran els arbres, els escocells, els parterres i el mobiliari urbà existent.  
4. Caldrà mantenir, en tot moment, l’espai ocupat en perfectes condicions d’higiene i neteja. 
5. L’estructura de les instal·lacions haurà de ser fàcilment desmuntable, de manera que els 

muntatges i desmuntatges posteriors a la primera instal·lació no requereixin la realització 
de cap obra. 

6. En cas que sigui necessària la realització d’obres caldrà sol·licitar la corresponent llicència, 
que restarà condicionada a l’execució dels treballs de reconstrucció o reparació de les 
voreres per deixar-les en perfecte estat d’ús una vegada es retiri l’ocupació. 

7. La llicència quedarà condicionada a criteris de circulació, estacionament, seguretat i/o 
interès públic segons l’informe tècnic municipal.  

8. Els vetlladors no podran, en cap cas, interrompre ni obstaculitzar la circulació de vianants 
en els xamfrans i cantonades. En qualsevol cas, es podrà denegar la sol·licitud en aquells 
casos en què la intensitat de vianants ho fes aconsellable, en funció de la configuració dels 
espais i l’existència d’habitatges o per raons d’interès públic i de seguretat ciutadana, previ 
informe tècnic justificat.  

9. Cal preveure en la col·locació d’aquests elements la possibilitat que pugin ser retirats 
fàcilment i provisionalment en cas d’emergències, actes festius, lúdics, culturals, o d’interès 
públic, etc. de la via pública.  

10. L’Ajuntament podrà senyalitzar l’espai autoritzat en el paviment, amb caràcter temporal, a fi 
de poder delimitar amb claredat l’espai autoritzat i els límits entre llicències concedides. Els 
establiments hauran de tenir disponible al local la llicència d’ocupació de via pública 
concedida, així com les condicions particulars amb què s’autoritza. 

11. Els adjudicataris de les llicències hauran de vetllar pel control de les possibles molèsties 
generades per l’activitat a la terrassa, especialment pel que fa al soroll, ajustant-se sempre 
al que disposen les normatives de control de la contaminació acústica. Així, no s’autoritza 
en cap cas la instal·lació i ús d’altaveu per l’emissió de música o de fons d’imatge o musica 
en viu de forma permanent.. 

12. L’horari límit d’utilització de les terrasses serà el següent: 
a) En temporada d’estiu, fins a les 24 hores, de diumenge a dijous; fins a la 1 de la 

matinada els divendres, dissabtes i vigílies de festius. 
b) En temporada d’hivern fins a les 23 hores, de diumenge a dijous, i fins a les 24 

hores els divendres, dissabtes i vigílies de festius. 
13. Caldrà disposar de l’autorització de carreteres , si s’escau. 

Article 11. Condicions d’ubicació dels vetlladors i  terrasses  
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació tècnica en funció dels elements amb què 
es vulgui ocupar la via pública: 

1. Plànol d'emplaçament a escala 1/500 o similar amb indicació de la superfície a ocupar, de 
l'ample de la façana del local i dels elements urbanístics afectats (lluminàries, arbres, 
mobiliari urbà, etc.). 

2. Fotografia de l’espai a ocupar. 
3. Aforament interior del local. 
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4. Descripció del mobiliari d’hostaleria (taules, cadires, jardineres, papereres, etc.) a col·locar. 
Caldrà indicar el número i la posició dels diferents elements.  

5. Descripció dels d’elements mòbils (tendals o para-sols). 
a. Memòria descriptiva de les característiques dels elements. 

6. Per a la instal·lació d’una marquesina/vetllador:  
a. Plànol de planta i alçat a escala 1/100, amb indicació de la superfície a ocupar. 
b. Memòria descriptiva dels elements, materials, textures i colors a utilitzar.  

7. Per a la instal·lació d’estufes: 
a. Indicació de la situació de les estufes al plànol d’ocupació. 
b. Memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa. 
c. Certificat d’homologació de l’estufa. 

8. Autorització del veí, si s’escau. 
9. Autorització de carreteres, si s’escau. 

Caldrà disposar d’una assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements 
instal·lats a la via pública. 
S’hauran de complir les següents condicions general s:  
1. Les autoritzacions s’atorgaran en atenció a l’harmonització dels usos i activitats que hi concorren 
i als altres interessos públics, amb especial atenció al respecte pel pas de vianants i al compliment 
del Codi d’accessibilitat.  
2. Les sol·licituds de llicència d’ocupació de via pública s’han de resoldre en el termini d’un mes. 
Transcorregut aquest termini sense notificació, s’entendran desestimada a tots els efectes. 
3. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de l’autoritat i dels 
serveis municipals. En cas contrari, no es podrà exercir el dret d’ocupació de la via pública. 
4. El titular de la llicència és responsable de mantenir l’espai públic afectat, les instal·lacions i la 
zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.  
5. L’ocupació del domini públic comporta el pagament de les corresponents taxes previstes a 
l’ordenança fiscal. 
6. El sol·licitant de l’ocupació ha d’assumir el compromís de reposició del paviment que es pugui 
deteriorar com a conseqüència de l’ocupació i la neteja posterior de la zona ocupada. 
1. Per a voreres a diferent nivell de la calçada caldrà que es compleixin com a mínim les següents 
condicions: 

- A les voreres d’una amplada inferior a 3,00 metres no s’autoritzarà l’ocupació. 
- L’ocupació de les taules i cadires dels vetlladors o terrasses no superarà, en cap cas, 

la meitat de l’amplada de la vorera. 
- Caldrà que estiguin situades en la part més exterior de la vorera i que no fraccionin 

l’espai dels vianants sempre que sigui possible. 
- En voreres inferiors a 4 m, l’ample de taula màxim serà de 60 cm.  
- Haurà d’haver-hi un passadís lliure, adossat a façana que garanteixi la circulació dels 

vianants de 1,50 m d’amplada com a mínim. 
- Es prohibeix qualsevol reproductor de so, imatge i elements que necessitin corrent 

elèctric a les terrasses. 
2. Per l’ocupació de l’espai de l’estacionament en calçada (sobre carrils d’aparcament) en els 
següents casos: 
1) Quan l’ample de vorera disponible sigui inferior a 3 m. 
2) Hi ha d’haver estacionament contigu a la mateixa vorera on està situat l’establiment i en la 
projecció ortogonal de la façana 
3) L’ocupació es situarà sempre damunt d’una tarima, la rasant superior de la qual haurà d’estar a 
la mateixa alçada que la vorera per evitar esglaons que puguin provocar entrebancs. 
4) L’ocupació s’establirà amb un màxim de 10 metres de longitud, i mantenint una distància com a 
mínim de 4 metres respecte a la cantonada. 
5) S’haurà de col·locar una barana calada als 3 costats diferents de la tarima. L’alçada de la barana 
serà entre 90cm i 100cm. 
6) La instal·lació d’aquests elements suposarà el pagament d’una fiança. 
7) En general les taules i vetlladors que s’instal·lin en aquest espai tindran un diàmetre màxim de 
60 cm., que es podrà modificar si es justifica que una major dimensió no afectarà l’ocupació, i 
l’ocupació de la terrassa no podrà envair la vorera annexa. 
8) El manteniment de tots aquests elements anirà a càrrec del titular de la llicència. En cas d’estar 
situada en aquest espai una plaça reservada (PMR, càrrega i descàrrega, motos...) el cost del 
trasllat anirà a càrrec del sol·licitant. 
9) Es podran presentar alternatives similars sempre que es vetlli per la seguretat de vianants i 
vehicles i amb l’aprovació municipal prèvia. 
3. Per l’ocupació de l’espai en els porxos  
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1. Correspon a les zones amb presència de porxos, tals com el carrer Sió, el carrer Sant Joan, la 
plaça de l’Església, la baixada del Mercadal, la plaça del Mercadal, carrer Estudis Nous i carrer 
Sabateria de Baix. 
2. L’ocupació es realitzarà a la part més exterior dels porxos mantenint un espai lliure  respecte a 
les façanes, com a mínim, 1,20 metres d’amplada. 
3. Només s’autoritzarà la instal·lació de taules i cadires, es prohibeixen els vetlladors i les 
marquesines. 
Article 12.Carpes, veles, para-sols i tendals 
12.1 Definicions 
1. Veles: els elements ubicats a la via pública destinats al cobriment i protecció dels vetlladors que 
disposen d’un únic suport central i una lona plegable no essent ni mòbil ni orientable.  
2. Para-sol: estri mòbil i/o orientable per a resguardar-se del sol, anàleg a un paraigua.  
3. Tendal: estructura oberta, amb diversos suports, destinada al cobriment i protecció dels 
vetlladors. 
4. Carpes: estructura amb tancament lateral destinada a cobriment i protecció dels vetlladors. 
12.2. Condicions: 
1. Hauran d’estar fets amb elements no fixos o desmuntables i amb materials d’estructura 
provisional i lleugers (lones, estructura metàl·lica, plàstics, etc.,).  
2. Per regla general no es podran ancorar al paviment excepte en casos que es justifiqui 
tècnicament per criteris de seguretat, que no hi hagi altra alternativa i prèvia disposició de fiança 
per reposició de possibles danys en el paviment. El sol·licitant es fa responsable dels danys de 
qualsevol tipus que pugui ocasionar-se a la via pública, les instal·lacions de serveis públics i 
privats, s’hauran de fer càrrec de tots els danys, despeses i indemnitzacions que es puguin derivar 
dels danys ocasionats. 
3. No s’admetran elements tancats de carpes.  
4. Sota cap concepte la instal·lació de tendals  restarà visibilitat al trànsit de vehicles, en especial 
en les cruïlles i proximitat de passos de vianants. 
5. Les veles, tendals hauran de disposar d’una base estable que no permeti el bolcat per l’acció del 
vent, ni altra causa imprevista. 

CAPÍTOL 3 
Mobiliari, expositors, casetes, màquines i similars  

Article 13. Expositors de mercaderies 
1. En el cas d’expositors de mercaderies es podrà ocupar la via pública, prèvia autorització amb 
permís municipal, amb els següents condicionants: 
a) Únicament s’autoritzarà la disposició de mercaderies fora de l’establiment en els casos que, 

segons inspecció, es permeti un pas adequat en funció del tipus de via, afluència de vianants i 
altres criteris relacionats amb l’ús general de la via pública i l’interès general. Així, com a norma 
general, no es podran instal·lar expositors de mercaderies en voreres d’amplada inferior a 2 
metres. 

b) Els expositors hauran de ser replegables, i l’ocupació transitòria, i no podran estar ancorats al 
paviment. 

c) Caldrà disposar de l’autorització de carreteres, si s’escau. 
Article 14. Casetes per a la venda o exposició de p roductes 
1. Hauran de disposar de llicència municipal. 
2. Hauran de complir el que estableixin les normes d’accessibilitat vigents quant a espais lliures per 
a circulació de vianants. No podran estar ubicades enmig dels passos naturals de vianants. 
3. Hauran de presentar tota la documentació corresponent a les legalitzacions dels elements 
elèctrics instal·lats. Així mateix no es podrà penjar el cablejat de les instal·lacions a arbres, fanals, 
semàfors o altres elements de mobiliari urbà, sense permís explícit en l’autorització. 
4. Es podrà condicionar la seva instal·lació segons elements de disseny i cromatisme. 
5. En cas d’instal·lar-se una caseta per a la venda de pirotècnia caldrà complir també la normativa 
reguladora específica en matèria de distàncies i mesures de seguretat i incendis. 

CAPÍTOL 4 
Ocupació per fires, circs, exposicions i similars  

Article 15 
En aquest capítol es poden considerar tots aquells elements relacionats amb les activitats d’interès 
cultural, els elements relacionats amb les activitats de lleure, firals, venda no sedentària o activitats 
esportives, i de forma específica els quioscos de tot tipus i vidrieres, circs i similars, elements de 
venda al carrer, i altres elements que ocupin un espai públic mitjançant concessió o llicència de 
l’Ajuntament. 
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A més, la instal·lació de qualsevol element descrit en aquest capítol haurà de respectar la 
normativa sectorial corresponent a la classe d’activitat que desenvolupa( espectacles i recreatives) 
i sol·licitar les autoritzacions corresponents. 
En general, la instal·lació de tots aquests elements a la via pública s’haurà de fer garantint en tot 
moment un pas mínim de vianants de 1.50 metres d’amplada. Hauran de presentar les 
corresponents legalitzacions de les instal·lacions necessàries per a l’ús. A més s’haurà de preveure 
protecció al paviment en zones de vianants i garantir la seguretat de les persones, amb la 
necessitat de disposar de les assegurances corresponents. 
Les llicències per a casetes i parades de fira durant les festes seran atorgades segons llicència 
municipal.  
L’alcaldia fixarà per cada ocasió la forma d’adjudicació de les ocupacions, els terminis i les 
condicions. 
S’hauran de tramitar simultàniament dues autoritzacions que podran establir-se en una mateixa 
resolució. L’autorització per a l’ocupació de la via pública restarà condicionada a l’informe favorable 
de  l’activitat que es vol realitzar. ( Llei d’espectacles o/i mediambiental).  

CAPÍTOL 5 
Ocupació de la via publica per obres en immobles o terrenys particulars  

 
Article 16. Execució d’obres a la via pública 
Les disposicions d’aquest capítol es refereixen a totes les obres o treballs que es realitzin a la via 
pública o que l’afectin, executades dins del terme municipal de Lleida per qualsevol entitat, ja sigui 
pública o privada, i tenen per objecte regular les condicions d’execució, la senyalització i 
l’abalisament de les obres. Així mateix, les disposicions en matèria de senyalització i abalisament 
es faran extensives a qualsevol ocupació temporal o permanent de la via pública que ho requereixi. 
Article 17. AUTORITZACIONS MUNICIPALS 
18.1 AUTORITZACIÓ SIMPLIFICADA 
a) La sol·licitud d’autorització s’haurà de presentar al registre general almenys amb 24 hores 

d’antelació, 
b) indicant espai per ocupar, motiu de l’ocupació, i inici i durada. 
c) La durada de l’ocupació serà com a màxim de 2 dies. 
d) Les autoritzacions s’atorgaran discrecionalment en un termini màxim de 2 dies. 
e) S’hauran de complir les condicions que s’estableixen en aquest capítol amb caràcter general. 

18.2 LLICÈNCIA MUNICIPAL 
En els casos no esmentats en el punt anterior s’haurà de tramitar la corresponent llicència 
municipal complint les condicions que s’estableixen en aquest capítol. 
Article 18 
Qualsevol obra que es dugui a terme a la via pública haurà de disposar de la preceptiva llicència, ja 
sigui per obres de construcció particulars que afectin la via pública, execució de rases en el subsòl 
per a instal·lacions de serveis, obres de millora o manteniment de guals, etc. 
Article 19 
El no compliment de les condicions expressades en la present ordenança, sense perjudici d’altres 
responsabilitats que puguin derivar-se, podrà ésser sancionada, segons la gravetat de les faltes 
comeses. 
Article 20 
L’incompliment reiterat de les condicions podrà comportar la paralització de les obres i la suspensió 
de la llicència. 
Article 21. Tanques publicitàries 
Les tanques publicitàries només podran col·locar-se en sòl urbà, i en cap cas de domini públic 
(vials, zones verdes...) i/o terrenys de titularitat municipal, a excepció d’aquells que determini 
l’autoritat municipal. En cas de tanques que l’element publicitari es perllongui fins al terra no es 
podrà situar al costat d’un pas de vianants si en dificulta la visió. En cas de tanques elevades, 
recolzades al terra amb pilars o màstils, aquests elements hauran de ser arrodonits i qualsevol 
element que sobresurti del pilar (embellidor, tanca, marcs...) haurà d’estar a una alçada mínima de 
2,2 m. del terra i haurà de tenir els cantells arrodonits. 
Article 22. CONDICIONS GENERALS 
Bastides, maquinària elevadora, contenidors, casete s d’obres i altres elements 
1. No s’autoritza la provisió o apilonament de material d’obra a la via pública. 
2. A la finalització del permís d’ocupació de via pública o en el seu defecte a la fi de cada jornada 

de treball es procedirà a la neteja de la part de la via que pugui haver-se malmès o embrutat. 
3. En casos que es consideri que per les dimensions o pes del vehicle es pot danyar el paviment, 

l’Ajuntament podrà sol·licitar el dipòsit d’una fiança prèvia a l’execució de l’ocupació. 
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4. L'ocupació s'ajustarà  a la sol·licitud presentada i s'haurà de respectar els contingut exprés de 
les clàusules generals que s'estableixin en la llicència atorgada. 

5. Es comunicarà a la Policia Local abans d'ocupar la via pública. 
6. Es col·locaran les respectives senyals per senyalitzar l'ocupació. 
7. En cas de col·locar tanques o altres elements de protecció s'haurà de senyalitzar amb elements 

lluminosos durant la nit.  
8. Es senyalitzarà  i protegirà tot el material que es deixa sobre la via pública, de manera que no 

causi danys a persones i vehicles que circulin per aquest carrer. 
9. En cap cas es podrà ocupar la calçada i tallar la circulació de vehicles. 
10. Es respectarà el pas d'entrada als immobles. 
11. Es deixarà un carril amb una amplada superior o igual a 1.5 metres per a la circulació dels 

vianants. 
12. En cas que no sigui possible, caldrà establir un itinerari alternatiu d’acord amb el criteri establert 

pels Serveis Tècnics i la Policia Local que garanteixi la seguretat del vianant.  
13. Es deixarà un carril amb una amplada suficient per a la circulació de vehicles o, en cas contrari, 

es comunicarà a la policia local.  
14. En cas que durant l’execució de l’obra sigui necessari tallar la circulació rodada o ocupar la 

zona d’aparcaments provisionalment, s’haurà de senyalitzar l’ocupació i col·locarà els rètols 
informatius que siguin  necessaris amb 72 hores d’antelació. Caldrà comunicar la incidència als 
veïns afectats i a la Policia Local.  

15. En cas que la zona ocupada inclogui la totalitat de la vorera i part de la calçada s’haurà de 
senyalitzar la reducció de l’amplada del carril, la realització d’obres i la reducció de la velocitat 
per sota dels 20km/h dels vehicles mitjançant les corresponents senyals viàries.  

16. S’haurà de procedir a realitzar l’ocupació de la via pública sol·licitada durant el període en què 
es realitzin les obres incloses a la llicència concedida a tal efecte i només durant els dies que hi 
constin. En cas d’excedir aquest termini serà necessari renovar la llicència d’ocupació.  

17. Si existís el perill de caiguda d’objectes en la vertical de la vorera sobre el pas dels vianants, 
s’instal·laran bastides pont, amb il·luminació nocturna si són tancades i de més de 3 m. de 
longitud.  

18. No es podrà efectuar provisió de terres o runa directament sobre la via pública i s’hauran 
d’emprar contenidors de volum i dimensions adequats a cada tipus de via en què es treballi. Al 
finalitzar la jornada de treball els responsables de l’obra hauran d’efectuar la neteja de l’obra i 
l’adequació de la maquinària, eines i materials de manera que l’obra ofereixi un aspecte d’ordre 
i seguretat adequats.  

19. En el cas de les plataformes i mecanismes elevadors hauran d’estar degudament protegits per 
evitar accidents mitjançant perímetres de seguretat respecte de l’element. 

Article 23. Tanques de protecció en obres de constr ucció 
És obligatòria la col·locació de tanques de protecció o ponts volants en obres de nova construcció.  
Es disposaran sempre tanques que limitin lateralment i frontalment la zona d’obres no accessible al 
trànsit rodat o de vianants. Les tanques es col·locaran formant un tot-ú continu, lligades entre elles, 
sense separació. Es reforçaran amb panells direccionals reflectants en els extrems de l’ocupació, 
amb la senyalització necessària corresponent i amb elements lluminosos si l’ocupació es realitza 
de nit o amb condicions de baixa visibilitat, de forma perpendicular a la circulació dels vehicles. 
Les tanques seran d’una alçada mínima d’1.0 m, i d’una longitud superior a 1.25 m. 
En el tancament i abalisament d’obres en calçada, amb presència de trànsit proper a les tanques, 
es col·locaran tanques de formigó tipus New Jersey o similar, que esdevinguin una protecció 
segura per al trànsit rodat i per als treballadors de les obres.  
Article 24. Bastides 
La bastida es muntarà de forma que quedi un túnel de circulació per als vianants que es protegirà 
de la caiguda de qualsevol objecte, segons l’emplaçament de l’obra i d’acord amb l’informe tècnic. 
En cas que sigui impossible deixar un túnel de circulació es deixarà un carril amb una amplada 
superior o igual a 1.5 metres per a la circulació dels vianants. 
S’haurà de disposar de l’assegurança corresponent per a possibles danys a tercers. 
Article 25 
No serà permesa l’ocupació de la via pública mitjançant elements d’obra tipus grues fixes, sitges... 
llevat de casos excepcionals degudament justificats i verificats pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. 
Article 26. Obertura de rases a la via pública 
Els treballs s’ajustaran a la sol·licitud presentada i s’haurà de respectar els contingut exprés de les 
clàusules administratives imposades en l’annex de la llicència atorgada. 
26.1 Condicions de senyalització   
1.- Es col·locaran tanques de protecció al llarg de la rasa i als passos de carrers  per senyalitzar 
l’obra. 
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2.- Es col·locaran senyals i elements lluminosos per senyalitzar l’obra durant la nit.  
26.2 Condicions d’accessibilitat   
1.- Mentre durin els treballs la part de la rasa que quedi oberta i transitable s’haurà de mantenir 
tapada amb una planxa de ferro amb unes dimensions i gruixos adients que n’evitin el vinclament i 
la deformació al pas de vianants o bé plena de terra compactada o graves fins al nivell de la rasant 
del carrer per tal d’impedir que quedi un esglaó o desnivell que afecti a la circulació de vehicles i 
vianants. 
2.- Es deixarà un carril amb una amplada igual o superior a 1.5 metres per a la circulació dels 
vianants. En cas que no sigui possible, caldrà establir un itinerari alternatiu d’acord amb el criteri 
establert pels Serveis Tècnics i la Policia Local que garanteixi la seguretat del vianant. 
3.- En cas que sigui necessari intervenir a la calçada i tallar la circulació de vehicles caldrà 
senyalitzar la via pública i adoptar les mesures pertinents d’acord amb els criteris de la Policia 
Local.  
4.- Al finalitzar la jornada de treball els responsables de l’obra hauran d’efectuar la neteja de l’obra i 
l’adequació de la maquinària, eines i materials de manera que l’obra ofereixi un aspecte d’ordre i 
seguretat adequats. 
26.3 Avisos a l’Ajuntament 
- Per tal de determinar la correcta execució dels treballs caldrà realitzar tres avisos a les oficines de 
l’Ajuntament,  
AVÍS 1 - per escrit: Abans de fer la rasa, per tal que la Policia Local determini o comprovi les 
senyalitzacions.  
AVÍS 2: Amb la rasa a cel obert, per tal que els Serveis Municipals determinin l’estat dels serveis 
afectats (en especial les connexions o reparacions a la xarxa de clavegueram). 
AVÍS 3 - per escrit: Un cop acabada la pavimentació, per tal que els Serveis Tècnics determinin 
que s’ha executat correctament. 
26.4 Terminis   
Es concedirà un termini de 3 mesos, a comptar des de la data en què es dicti la resolució, per 
finalitzar l’obra i  transcorregut aquest, si l’obra no ha estat finalitzada, s’entendrà que ha caducat el 
permís. 
26.5 Fiances 
- Es fixarà una fiança per garantir una correcta reposició dels elements d'ús públic afectats per 
l'execució de les obres.  
Article 27. Afeccions a altres elements de la via p ública 
En cas de necessitar retirar elements de mobiliari urbà o arbrat per a l’execució de les obres, els 
costos de retirada i reposició aniran a càrrec de l’interessat. 

CAPÍTOL 6 
Guals permanents 
Article 28 
L’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública constitueix un ús comú especial de 
béns de domini públic, i està subjecte a llicència municipal, d’acord amb les especificacions 
d’aquesta ordenança. 
Article 29 
Per a obtenir la llicència de gual, cal que el local reuneixi les condicions següents: 
1. Per a tots els locals: 
a) Que el tipus d’activitat exigeixi l’entrada i sortida de vehicles 
b) Que es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per 
plaça d’aparcament exigides a la legislació vigent 
2. Per als locals d’ús industrial, comercial o de serveis: 
a) Que disposin d’una superfície mínima de 32 m2 reservada permanentment i exclusiva per a les 
tasques de càrrega o descàrrega, excepte en aquells locals que tinguin una llicència d’activitat 
relacionada amb el ram de l’automòbil i en els establiments que necessitin efectuar la càrrega o 
descàrrega de pesos importants, sempre que acreditin la necessitat d’efectuar aquestes 
operacions i declarin la denominació, nombre i ubicació dels aparells mecànics existents i que 
hauran de tenir la corresponent llicència. En el cas d’activitats subjectes a reglamentacions 
específiques que imposin normes de seguretat o higiene per a les operacions de càrrega i 
descàrrega, podran no aplicar-se els mínims de superfície indicats. 
3. Garatges o aparcaments: 
a) Que es tracti d’una edificació o local amb obligació legal de tenir garatge o aparcament 
b) En la resta de casos caldrà que el local tingui una superfície mínima de 60 m2 amb capacitat per 
a tres o més vehicles, excepte en el cas d’habitatges unifamiliars aïllats, o que es tracti de petits 
locals ubicats en la planta baixa d’un edifici i que s’adquireixen amb la finalitat de destinar-los, com 
a ús principal a garatge i sempre que l’edifici no disposi de places d’aparcament subterrànies 
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Article 30 
El termini de vigència de la llicència de gual serà el que indiqui la resolució, amb els límits 
establerts a la legislació vigent en matèria de béns de les entitats locals. 
En qualsevol moment, l’Ajuntament pot revocar la llicència per raons d’interès públic i amb 
resolució motivada.  
Article 31 
1. La llicència de gual pot ser concedida per a un ús permanent o un ús horari. 
2. La llicència permanent es concedirà per a locals destinats a garatges de comunitats de 
propietaris o edificis unifamiliars, per a garatges o aparcaments, i per a aquells altres locals de 
negoci que ho justifiquin per raó de l’activitat que s’hi desenvolupi. 
Article 32 
1. La llicència especificarà l’amplada autoritzada, que serà com a mínim l’amplada de la porta en 
més de dos metres. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles no es computarà la 
part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d’estar degudament protegida. 
2. En carrers de menys de 6 metres de calçada o amb un únic carril de circulació inferior a 4 
metres, per tal de facilitar l’entrada i sortida de vehicles i sempre que s’hagi construït el gual amb la 
màxima longitud que permet el punt anterior, es podrà autoritzar: 
a) La prolongació de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda 
b) Una zona d’estacionament prohibit a l’altra banda del carrer i davant del gual dels garatges o 
aparcaments d’utilització pública, quan no sigui suficient la prolongació de la senyalització. Les 
despeses d’aquestes obres aniran a càrrec del titular de la llicència. 
Article 33 
Els límits del dret de gual estaran situats a més d’un metre d’un arbre, punt d’enllumenat públic, 
element de senyalització o del mobiliari urbà; si cal, podrà efectuar-se’n el trasllat, prèvia 
autorització i les despeses del qual seran a càrrec del sol·licitant. 
Article 34 
En cas d’activitats comercials, el sol·licitant de la llicència de gual ha d’estar en possessió de la 
llicència municipal d’activitats. 
Article 35 
1. La concessió de la llicència de gual comportarà les obligacions de naturalesa econòmica que 
s’estableixin a les ordenances fiscals. 
Article 36 
1. Correspon al titular de la llicència de gual l’obligatorietat de l’adaptació de la vorera, que 
consistirà, en cas que sigui necessari, en fer un reforç del paviment i, si el carrer té diferenciada la 
vorera en alçada, en la construcció d’un rebaix en la vorada, segons es defineixi a la llicència 
atorgada, i haurà d’assumir totes les despeses que se’n derivin. 
2. L’adaptació de la vorera s’ajustarà a les característiques del reforç del paviment i del gual que 
especifiquin els serveis tècnics municipals. 
3. Quan les característiques de la vorera no en permetin la construcció es podrà autoritzar un tipus 
diferent de gual. 
Article 37 
Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals les fixaran els 
serveis tècnics municipals i hauran d’ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques. 
Article 38 
El rebaix de la vorera s’efectuarà segons les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
Article 39 
No es permet l’accés rodat a les finques per sobre de la vorera mitjançant rampes o elements 
equivalents, provisionals o fixos, excepte en el cas següent. 
Les obres d’enderroc, reparació o nova construcció d’edificis i altres activitats que exigeixin el pas 
de camions i maquinària pesada per damunt de la vorera, comportaran la construcció del gual 
corresponent, excepte quan el termini de la llicència d’obres sigui inferior a sis mesos, en què es 
podrà aprofitar el paviment existent, sempre que sigui prou resistent per a preservar les 
instal·lacions soterrades. La vorera es mantindrà en tot moment transitable per als vianants i es 
reconstruirà un cop finalitzats els treballs que comportin el pas de vehicles. En tot moment s’haurà 
de mantenir la vorera en condicions de neteja i adequada per al trànsit. L’incompliment reiterat 
d’aquest punt, sense excloure les sancions corresponents, podrà comportar la retirada del gual per 
part de l’Ajuntament. 
Article 40 
El titular de la llicència de gual està obligat a senyalitzar l’accés segons les determinacions 
corresponents i a mantenir el paviment i la senyalització en perfectes condicions de conservació. El 
titular de la llicència està obligat a senyalitzar l’accés amb la corresponent placa homologada, 
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situada en un lloc visible i en un parament fix, a una alçada entre 2 i 3 metres(no en portes 
abatibles, corredisses o de tipus enrotllables). La senyalització horitzontal es realitzarà mitjançant 
una línia de pintura groga de 10 cm. d’ample en calçada, paral·lela a la vorera i separada 10 cm. 
d’aquesta. Es podrà complementar aquesta línia amb dos línies perpendiculars als extrems amb 
una llargada màxima igual a l’ample d’estacionament existent que permetin definir l’espai reservat. 
L’actuació de la Policia Local als guals serà requeriment del propietari o usuari de la concessió, i 
serà indispensable estar al corrent de pagament de la taxa municipal, i que la placa normalitzada i 
la pintura del voral siguin ben visibles. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió del 
gual s’executaran a càrrec del titular de la llicència. L’ampliació i reducció del gual donarà lloc a 
l’actualització del dipòsit a l’adaptació al model de gual vigent. 
Per donar de baixa la llicència de gual, el titular ho comunicarà a l’Ajuntament i es retornarà la 
placa del gual. 
Article 41 
1. En el cas que es construeixi un gual o que accedeixin vehicles des de la via pública o un local o 
recinte sense haver obtingut la llicència, l’Ajuntament requerirà el titular de l’activitat, o en el seu 
defecte l’arrendatari o el propietari del local, perquè en el termini de quinze dies reposi, a càrrec 
seu, la vorera al seu estat anterior, o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti 
l’oportuna llicència. En aquest cas s’hauran d’abonar drets de llicència dobles i la taxa d’ús de 
vorera, amb un recàrrec del 50% a comptar des del moment que es constitueixi el fet imposable i 
fins al moment de la legalització, així com les despeses derivades de la inspecció que ha detectat 
el fet imposable, com les posteriors per a verificar l’ordre de compliment. 
2. Un cop exhaurit aquest termini de quinze dies sense que s’hagin iniciat els tràmits esmentats a 
l’article anterior, l’Ajuntament podrà incoar els expedients oportuns per a sancionar la infracció i 
restaurar la realitat física alterada. 
Article 42  
Les obligacions d’aquest capítol seran exigibles tant al titular de la llicència de gual com a les 
persones que en siguin beneficiàries. Qualsevol canvi de titular, dimensions, condicions de la 
llicència implicarà la baixa de la llicència vigent i la sol·licitud d’una de nova. 

CAPÍTOL 7 
Zones de reserva i d’estacionament prohibit o estac ionament restringit 

Article 43 
Les zones de reserva d’estacionament i de prohibició d’estacionament constitueixen un ús comú 
especial dels béns de domini públic i estan subjectes a llicència municipal i, si s’escau, a 
l’abonament de la corresponent taxa. Les zones de reserva d’estacionament únicament podran ser 
utilitzades pels usuaris autoritzats. 
Article 44 
La llicència de reserva d’estacionament es pot atorgar: 
1. Per a persones amb mobilitat reduïda. 
2. Per a l’estacionament o parada de transports públics discrecionals de viatgers. 
3. Per a vehicles dels serveis d’urgències, sanitari i policia. 
4. Per recàrrega de vehicles elèctrics. 
5. Estacionament prohibit o estacionament restringit. 
L’Ajuntament determinarà, en la concessió de la reserva, l’horari de vigència, fora del qual podrà 
ser utilitzat pels altres usuaris de la via pública. 
L’Ajuntament, també, es podrà reservar el dret a la seva concessió quan sigui per interès públic i 
que així es consideri de forma expressa en l’informe tècnic. 
A efectes fiscals, de forma general, es consideraran unes dimensions de 5 metres de llarg per 2 
metres d’ample per cada plaça reservada. 
Article 45. Reserves d’estacionament per a persones  amb mobilitat reduïda 
L’Ajuntament podrà delimitar zones del domini públic destinades específicament per 
l’estacionament dels vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda, segons disposa el 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’Accessibilitat, de la Generalitat de Catalunya, i les 
modificacions incloses en el Decret 204/1999 de 27 de juliol. Es prohibeix l’ús d’aquestes reserves 
pels usuaris que no reuneixin les condicions establertes, i es podrà fer efectiva la retirada del 
vehicle infractor d’aquesta prohibició sobre la base de la catalogació de servei públic d’aquesta 
reserva d’espai. Per poder sol·licitar una reserva, la persona interessada haurà de disposar de la 
Targeta individual d’aparcament per a persones amb discapacitat que expedeix l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social, d’acord amb el que estableix el 
Decret de la Generalitat. Amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat a les persones que pateixen 
algun tipus de discapacitat, als seus llocs de treball o als seus domicilis, l’Ajuntament podrà 
concedir una o més reserves d’estacionament en els llocs on es comprovi que està suficientment 
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acreditada la necessitat i prèvia sol·licitud de l’interessat. Les places de lliure utilització seran 
establertes per l’Ajuntament en funció de les necessitats de cada zona de la ciutat, i se’n 
procurarà garantir l’accés als llocs d’interès general i més significatius. De la mateixa manera, per 
tal d’evitar la concentració de places en certes zones i assegurar una distribució adequada a la vila, 
es determina una dotació de una plaça per persones amb mobilitat reduïda en un radi de 75 
metres, a excepció d’aquells casos en què les necessitats de mobilitat constant de la persona i el 
seu grau de minusvalia així ho justifiquin. 
Article 46. Reserva d’estacionament per a transport  públic discrecional de viatgers 
1. Les parades de transport públic discrecional per recollir o deixar passatgers es faran en el llocs 
determinats per l’Ajuntament. No s’hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar 
passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de la línia. 
2. En les parades de transport públic discrecional destinades al servei del taxi, aquests vehicles hi 
podran estar únicament a l’espera de passatgers. 
3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada. 
Article 47 Reserves per a serveis d’urgències, sani tari i policia 
Els centres sanitaris podran sol·licitar reserva d’ambulàncies i per vehicles oficials d’atenció 
domiciliària, amb un màxim de 4 places autoritzades. 
Es podran autoritzar prèvia sol·licitud reserves per a vehicles oficials dels serveis de policia, amb 
un màxim de 4 places. 
Estaran subjectes a la corresponent taxa i serà a càrrec de l’entitat la instal·lació i manteniment de 
la senyalització. 
En cas d’un ús no concorde al previst, l’Ajuntament podrà eliminar la reserva d’estacionament. 
Article 48. Reserves per a recàrrega de vehicles el èctrics 
L’Ajuntament d’Agramunt podrà atorgar autoritzacions per instal·lar punts de recàrrega dels 
vehicles elèctrics, havent aprovat prèviament la reglamentació que ho reguli. 
Per afavorir-ne la implementació, es podran reservar espais per a la recàrrega, sempre que siguin 
d’ús general o d’interès públic. 
Article 49. Estacionaments prohibits 
1. Es poden autoritzar zones d’estacionament prohibit: 
2. Per a la realització de treballs o obres a la via pública. 
3. Per facilitar les operacions d’encotxament i desencotxament als centres escolars i per als clients 
als accessos dels hotels o establiments anàlegs. 
4. Per facilitar els accessos dels malalts, ferits, gent gran i persones amb discapacitat o amb 
mobilitat limitada a hospitals, clíniques, ambulatoris, centres de dia, residències de gent gran o 
altres centres similars. 
5. Als edificis o llocs on sigui aconsellable com a mesura de seguretat. 
Per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit en treballs o obres a la via pública 
caldrà estar en possessió de l’autorització pertinent per fer l’obra. 
Per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit en hotels, hospitals, clíniques, 
ambulatoris, centres de dia, residències de gent gran o altres centres similars caldrà estar en 
possessió de les autoritzacions pertinents. 
En qualsevol cas, aquestes zones d’estacionament prohibit estaran subjectes a la corresponent 
taxa, malgrat que se’n puguin definir les exempcions que convinguin. 

CAPÍTOL 1 
Infraccions 
Article 50 
Les accions o omissions contràries a aquesta ordenança o a la resta de disposicions legals 
d’aplicació, tindran el caràcter d’infraccions administratives i seran sancionades per les lleis 
sectorials que siguin d’aplicació en cada cas, a llevat que puguin constituir delictes o faltes 
tipificades en les lleis penals, en aquest cas l’administració passarà el tant de culpa a l’ordre 
jurisdiccional competent i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat 
judicial no dicti sentència ferma. 
Article 51 
1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions objecte d’aquesta ordenança, 
correspon a l’alcalde, llevat que puguin constituir infraccions penals. 
2. L’alcalde podrà delegar aquesta competència en els membres de la corporació, d’acord amb 
ambla Llei 11/1999 de bases de regim local. Caldrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província la 
resolució corresponent, i una referència de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en tot cas, en el tauler d’anuncis de l’ens local. 
Article 52 
Les infraccions aplicables a aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus atenent 
al que preveuen els articles 192, 193, 194 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de 
les administracions públiques. 
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Article 53. Règim aplicable 
Als efectes de determinar el règim jurídic i procediment sancionador en relació amb les conductes 
tipificades com a infraccions lleus, greus i molt greus en matèria d’ocupació i ús de la via pública, el 
còmput del termini de prescripció,, sancions, execució de sancions i imposició de multes 
coercitives per a l’execució forçosa de les responsabilitats contretes s’haurà de considerar el marc 
normatiu previst en el Títol IX de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les 
administracions públiques. 

CAPÍTOL 2 - SANCIONS 
Article 54. Règim sancionador 
La Policia Local o els funcionaris municipals autoritzats inspeccionaran i fiscalitzaran, en qualsevol 
moment, l’ús de l’espai autoritzat al/a la titular de la llicència. 
Les accions i les omissions que contravinguin aquesta ordenança se sancionaran prèvia instrucció 
d’expedient amb audiència de l’interessat/ada, per l’alcalde/ssa o pel regidor/a delegat, fins un 
màxim de 3.000 euros de conformitat amb allò que preveu l’article 141 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de bases de règim local. 
La imposició de les sancions que s’estableixen en aquesta ordenança es regeix per la normativa 
vigent en matèria de procediment sancionador. 
Article 55. Sancions 
La comissió de les infraccions previstes en aquesta ordenança sancionarà: 
− Les faltes lleus, amb multa de 30 euros a 100 euros i/o suspensió d’autorització fins a un mes. 
− Les faltes greus, amb multa de 100 euros a 300 euros i/o suspensió de lautorització fins a tres 

mesos. 
− Les faltes molt greus, amb multa de 300 euros a 600 euros, i podran comportar la caducitat de 

la llicència en aquell mateix any i la incapacitat d’optar per l’atorgament d’una altra llicència de 
l’any següent. 

El pagament durant els primers 20 dies tindran una reducció del 50%. 
S’adjunta quadre annex amb les infraccions tipificades. 
Article 56. Prescripció 
Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos. 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes 
greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus al cap d’1 any. El còmput d’aquets terminis 
s’efectuarà de conformitat amb el que estableix a l’art. 132 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
V) DISPOSICIÓ FINAL 
Article 57 
Les prescripcions d’aquesta ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació de 
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran automàticament modificades 
en el moment en què se’n produeixi la seva revisió. La present ordenança entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 

INFRACCIONS ART. TIPUS 
MULTA 

EUR 
No disposar de la corresponent autorització d'ocupació de la via pública 3 G 100 
Terrasses (taules i cadires) 10 G 100 
Vetlladors 10 G 200 
Mobiliari, Expositors de mercaderies, maquinària i similars 13 LL 80 
Casetes per venda o exposició de mercaderies 14 G 200 
Carpes, Veles, Para-sols i tendals 12.2 LL 80 
Ocupació per fires, exposicions i similars 15 LL 80 
Circ 15 MG 600 
Tanques publicitàries 21 G 300 
Bastides 22 MG 600 
Maquinària elevadora 22 MG 300 
Contenidors, materials d'obres i tanques de protecció 22-23 G 100 
Casetes d'obres 22 G 200 
Obertura de rases 26 MG 600 
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Gual permanent 29 G 300 
Zona de càrrega i descàrrega 29 G 300 
Incompliment de les condicions del permís d'ocupació de la via pública no 
tipificades en aquesta relació 8 G 200 
Instal·lar bastides que no compleixin les condicions de llicència 22.4 MG 600 
No disposar d'assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als 
elements instal·lats en la via pública. 11 MG 600 
Incompliment retirada de material 5 G 100 
No mantenir net o en bon estat l'espai atorgat i la seva zona d'influència. 10.4 LL 50 

No reconstruir la vorera en cas que s'hagi malmès   11 G 200 

Interrompre o obstaculitzar amb un vetllador la circulació de vianants  10.8 G 200 
Ocupar, amb la terrassa, l'entrada d'immobles o sortides d'emergència. 10.3.c G 100 
Instal·lar les terrasses més enllà de la façana del mateix establiment, sense 
autorització del veí  10.3.a G 100 
No respectar l'horari límit de la terrassa 10.12 G 100 
No respectar les superfícies d'ocupació autoritzades. 10.2 G 100 
No disposar com a mínim d'un espai de pas lliure de 1,50 metres 11.1 LL 80 
Fer ús de fons d'imatge o de so, ja sigui musical, ambiental, de vídeo, 
televisió o similar o de música en viu, de manera permanent 10.11 G 100 

No deixar un espai lliure de 1,20 m respecte a les façanes en zona de porxos 11.3 LL 80 

Instal·lar carpes, veles, para-sols i tendals amb elements no desmuntables 12.2 G 200 
 
Intervencions:  
El Sr. Marcos Gómez té dubtes en relació a diferents articles de l’ordenança: l’art. 7, que regula el 
patrimoni històric, l’art.11.2 regula el termini per atorgar les llicències que hi diu 2 mesos i pot ser 
seria millor que fos un mes, i l’art.11.6 ja que aquest article estableix la paraula “ compromís” i 
considera que es complexe el seu establiment i control. Pregunta quines son les normatives i 
disposicions que regulen el paisatge urbà, si existeixen o s’han de definir. 
L’Alcalde diu que aquest compromís és de caràcter general per si fos necessari exigir el seu 
compliment. Diu que tenen obligació de deixar-ho correctament.  
El Sr. Xavier Secanell explica que en un moment determinat pot restringir la instal·lació d’un 
objecte en concret, i sempre podem obligar a complir-ho.  
El Sr. Marcos pregunta si la caseta del passeig resta fora de l’aplicació d’aquesta ordenança. 
El Xavier Secanell respon que hem de canviar el criteri de què si no em diuen res tiro endavant i 
ara serà al revés, cal autorització prèvia. 
L’Alcalde diu que a vegades les sol·licituds d’ocupació de via pública poden ser molt complexes. 
Pot ser en algunes faran falta dos mesos per la seva resolució, però considera que es pot modificar 
i establir un mes per resoldre les llicències. 
L’Alcalde diu que per exemple, en una zona verda se’ns demana per posar-hi una terrassa, i tu la 
donés any rera any i aquesta zona amb els anys es deteriora, per tant si exigeixes vol dir que 
aquesta empresa hauria de fer plantar la gespa de nou, en canvi el compromís sempre deixa 
llibertat a l’Ajuntament de dir-li si ho ha de fer o no. 
El S. Gómez manifesta que en relació amb l’article 14, punt 3 no es podria autoritzar el fet de  
penjar el cablejat als arbres, mobiliari urbà...etc. ens podríeu donar algun exemple i demana que 
s’expliqui o facin un aclariment sobre l’art.33. 
El Sr. Secanell explica que quan tu demanes un gual, pots exigir que si a menys d’un metre del 
gual, hi ha un arbre, o un fanal, tu pots demanar-ne el trasllat. Si sobrepasses aquest metre ja no 
pots exigir que treguin l’obstacle (arbre, fanal)...etc. 
L’Alcalde diu que sempre prèvia autorització.  
El Marcos diu que la sanció de no tancar la terrassa a l’hora estipulada considerem que hauria de 
ser una infracció molt greu i no només greu i que la sanció sigui més elevada. 
L’Alcalde respon que creuen que la primera vegada ha de ser tal i com diu l’ordenança que és greu 
i de 100 euros, si la infracció es repeteix a la tercera vegada ja passarà a ser molt greu i amb una 
sanció més considerable. 
El Sr. Eduardo López, simplement volia saber si dins la normativa vigent existeix una limitació pel 
que respecta a l’ocupació d’un determinat espai. Exemple, si en un carrer, s’ocupa la totalitat de 
carrer per diferents motius, guals, terrasses...etc. estaria permès? 
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El Sr. Secanell diu que s’ha de respectar el pas de vianants i un límit màxim de 10 metres, i en cas 
d’ocupar la finca veïna  es demana autorització del veí. 
El Sr. Eduardo manifesta que si s’ha previst la possibilitat d’aparcament, és adir , que hi quedi lloc 
per poder aparcar. 
El Sr. Secanell diu que efectivament es tindrà en compte les necessitats d’aparcament. 
El Sr. Eduardo  diu que el text de l’article 21 és exactament igual que el que està al punt 19 sobre 
tanques publicitàries. 
El Sr. Bernat demana que es rectifiqui.  
 
5/5.-- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: LLAR D’INFANTS. 
Atesa la necessitat de modificar, regular i actualitzar les quotes per al curs vinent  2012/2013, en 
concret les taxes regulades en l’ordenança fiscal núm. 22 taxa per prestació del servei de la Llar 
d’Infants, juntament amb el servei de menjador. 
En conseqüència del que s'ha exposat, atès el que s'estableix en els articles 2.1-b), 15.1, 16.1, i 17.1, 
2, 3 i 4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i concordants de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, de Bases del règim local; atesos els informes i altra documentació obrant en l'expedient, a 
proposta de la regidora d’educació, la Sra. Mercè Cases Farré, l’Ajuntament Ple, per nou vots a favor, 
set dels regidors del grup municipal Ad’E, un del regidor del grup municipal del PP i un altre del 
regidor del grup municipal del PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, el 
Sr. Llop, el Sr. Vicens , la Sra. Vall i el Sr. Lluch, acorda:  
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: LLAR D’ INFANTS. 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs 
següents: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22   
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
Article 6è.- Quota tributària.  
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
A.-TARIFA PRIMERA          
Servei de la Llar d’Infants Municipal: 
Conceptes: 
1.- Matrícula:   40,00 € 
2.- Mensualitat:   105,00 € 
3.- Material:    40,00 € 
4.- Assegurança:                         15,00 €  
 
B.- SERVEI D’HORA COMPLEMENTÀRIA: 8:00 a 8:45  
- 1 hora tot el mes   30,00 € 
- 1 hora eventual    8,00 € 
- 1/2 hora tot el mes   15,00 € 
- 1/2 hora eventual     4,00 € 
 
C.- SERVEI DE MENJADOR 
- Menú diari:   6,5 €/dia 
- Preu mensual:   125,00 €/mes 
- Servei de monitoratge per als nadons:                                                                    3,5€/dia 
 
D-ALTRES 

Família monoparental               Descompte del 50% en totes les matrícules 
Família nombrosa                                 Descompte del 50% en totes les matrícules 
Alumnes fora d’Agramunt  Recàrrec del 3% en les mensualitats 

 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant el termini de 30 dies hàbils comptats, a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, els acords 
s'entendran elevats a definitius i es publicarà en el BOP el text íntegre de la modificació de les 
Ordenances Fiscals esmentades, moment que entraran en vigor. La seva vigència es mantindrà 
entretant no s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consells Escolar i a l’AMPA de la Llar d’Infants. 
Cinquè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
Intervencions: 
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El Sr. Llop manifesta que el seu grup no votarà a favor, considera que aquest increment és 
exagerat i està a favor dels descomptes. Per un altre costat les dades que se li varen facilitar a la 
comissió informativa permanent sobre el funcionament i el dèficit de la Llar d’Infants no les hi 
acaben de quadrar, ja que, han augmentat les despeses i disminuït els ingressos. 
El Sr. Marcos considera que aquestes taxes estan per sota d’altres municipis i cal una revisió de 
les mateixes atenent que caldrà tindre en compte l’aportació de la Generalitat.  Considera que la 
proposta de l’equip de govern pel que fa la mensualitat i podria estar a favor de que es pactés un 
preu de 96 EUR al mes que estaria entre la mitja de la proposta seva i el que hi havia fins ara. Amb 
aquest import votarien a favor. 
El Sr. Eduardo, considera necessari que s’actualitzin els preus però la proposta del equip de 
govern és molt elevada, diu que en el pla d’ajust que es va aprovar en un ple es preveia un 
increment d’un 10% però no del 60% com es proposa ara, valora positivament els descomptes del 
50% però cal tenir en compte la significança de la Llar d’Infants per facilitar la incorporació de les 
dones al món laboral i per tant en un principi votarà en contra d’aquest proposta tan elevada. 
Podria acceptar els 96 EUR de mensualitat. 
La Sra. Cases explica que la Generalitat per les seves Llars d’Infants té una taxa de 98 EUR amb 
un horari de 9 a 1 i de 3 a 5 en canvi a la Llar d’Infants d’Agramunt s’ofereix molt més horari. 
Considera que es podria estar d’acord a baixar la seva proposta del preu de la mensualitat a 105 
EUR. 
El Sr. Eduardo considera que s’haurien de disposar de les dades de l’ utilització dels horaris per 
saber com se gaudeix d’aquesta jornada més extensa. 
El Sr. Llop considera que l’ampliació d’horaris és correcte i se’n fa un molt bon servei, però és una 
pujada molt important per a les famílies, ja que considera que la pujada del 60 % en un any és molt 
exagerat, diu que s’ha de fer progressivament i encara no sabem el que la Generalitat aportarà.  
La Sra. Cases diu que la Generalitat retallarà i molt, per això ens plantegem aquest augment. 
El Sr. Vicens manifesta que es va aprovar un pla d’ajust amb una proposta d’augment d’un 10% i 
ara en la proposta era d’un 60% aquest augment, la qual cosa considera excessiva.  En aquesta 
nova proposta que es fa de 105 EUR al mes és un augment del 40% i encara el troba excessiu. 
Manifesta que seria acceptable l’augment proposat pel Sr . Marcos de la mensualitat ja que suposa 
només un 20%. 
El Sr. Marcos, manifesta que podria acceptar la rebaixa a 105 EUR al mes i llavors aprovaria 
l’acord. 
El Sr. López, considera que també acceptaria aquesta rebaixa. 
El Sr. Llop considera que és un augment excessiu. 
L’Alcalde manifesta que desconeixen l’aportació de la Generalitat i fa difícil valorar i fer els números 
sense conèixer aquestes dades. Diu que aquesta retallada de la Generalitat posa en perill la gestió 
de la Llar d’Infants i hem de ser previsors. Considera necessari mantenir aquest servei ja que 
permet a les famílies accedir al món laboral. 
El Sr. Llop diu que les retallades hi seran i entén perfectament els problemes que això pot generar 
de cara a la gestió de la Llar d’Infants però considera que cal tenir prudència i valorar el que aquest 
augment pot suposar per a les famílies. 
El Sr. Vicens diu que cal ser respectuós amb aquests augments i evitar repercutir en la gestió 
aquestes manques de previsions per part de l’Administració. Considera que s’està utilitzant la 
retallada de la Generalitat com una bona excusa. 
L’Alcalde diu que efectivament les retallades hi són i l’Ajuntament en aquests moments no pot 
assumir el dèficit que aquestes retallades li causa. 
 
        
6/5.-MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: SE RVEI D’ESCOLA DE MÚSICA. 
Atesa la necessitat de modificar, regular i actualitzar les quotes per al curs vinent  2012/2013, en 
concret les taxes regulades en l’ordenança fiscal núm. 21 taxa per prestació del servei de l’Escola 
de Música. 
En conseqüència del que s'ha exposat, atès el que s'estableix en els articles 2.1-b), 15.1, 16.1, i 17.1, 
2, 3 i 4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i concordants de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, de Bases del règim local; atesos els informes i altra documentació obrant en l'expedient, a 
proposta de la regidora d’educació, la Sra. Mercè Cases Farré, l’Ajuntament Ple, per  set  vots a favor 
dels regidors del grup municipal Ad’E, i sis abstencions: quatre dels regidors del grup municipal de 
CiU, el Sr. Llop, el Sr. Vicens, la Sra. Vall i el Sr. Lluch, una del regidor del grup municipal del PP, el 
Sr. Gómez i una del regidor del grup municipal del PSC, el Sr. López, acorda:  
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2012-2013: SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA. 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs 
següents: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
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TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL  DE MÚSICA 
Article 6è.- Quota tributària. 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:        
 
 

1. INICIAL 
 

  MATRÍCULA MATERIAL 
INICIACIÓ 1,2,3 47,50€ 16,50€ 
APRENENTATGE BÀSIC 1,2 47,50€ 16,50€ 
NIVELL ELEMENTAL 1,2,3,4 47,50€ 16,50€ 
NIVELL MITJÀ 1,2,3,4 47,50€ 16,50€ 
PREPARACIÓ GRAU PROF. 47,50€ 16,50€ 
MÒDULS 47,50€ 16,50€ 
ADULTS 56,60€ 16,50€ 

 
 
2. CESSIÓ D’INSTRUMENT 
 

Lloguer d’instrument 9,29€ 
Ús d’instrument d’assaig 5,00€ 

 
 
3. PACKS 
 

INICIACIÓ 1 1h 22,90€ 
INICIACIÓ 2 1h 22,90€ 
INICIACIÓ 3 1,5h 27,48€ 
APRENENTATGE BÀSIC 1 2h+1r.instr. 36,18€ 
APRENENTATGE BÀSIC 2 2h+1r.instr. 36,18€ 
NIVELL ELEMENTAL 1 3,25h+1r.instr. 66,53€ 
NIVELL ELEMENTAL 2 3,25h+1r.instr. 66,53€ 
NIVELL ELEMENTAL 3 3,25h+1r.instr. 66,53€ 
NIVELL ELEMENTAL 4 3,25h+1r.instr. 66,53€ 
NIVELL MITJÀ 1 4h+1r.instr. 83,59€ 
NIVELL MITJÀ 2 4h+1r.instr. 83,59€ 
NIVELL MITJÀ 3 4h+1r.instr. 83,59€ 
NIVELL MITJÀ 4 4h+1r.instr. 83,59€ 
PREPARACIÓ GRAU PROF. 5h+1r.instr. 106,38€ 

 
1r. instrument 
Aprenentatge bàsic i Nivell Elemental 
30' individual 
45' parella 
60' trio 
Nivell mitjà 12-16 anys 
45' individual 
60' parella 
60' trio -10 € 
Preparació Grau Professional 
1h individual 

 
4. MÒDULS 
 

30' individual 
40,00€ 

45' parella 
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60' trio 
Agrupació 22,79€ 

 
 
5. ADULTS +18 anys 
 

30' individual 49,03€ 
45' individual 73,66€ 
45' parella 36,83€ 
Agrupació 35,21€ 

 
 
6. INSTRUMENTS I AGRUPACIONS ADDICIONALS 
 

Instrument addicional 
Aprenentatge bàsic i Nivell Elemental 
30' individual 

40,00€ 45' parella 
60' trio 
Nivell mitjà 12-16 anys i mòduls 
30’ individual 40,00€ 
45' individual 

50,00€ 
60' parella 
60' trio 40,00€ 
Agrupació addicional 22,79€ 

 
Suplement instrument 
+15' 30,00€ 
Acompanyament Grau Prof. 30’ 20,00€ 

 
7. ALTRES 

Família monoparental               Descompte del 50% en totes les matrícules 
Família nombrosa                                   Descompte del 50% en totes les matrícules 
Família amb més de 2 matriculats Descompte del 50% en totes les matrícules 
Alumnes fora d’Agramunt  Recàrrec del 3% en les mensualitats 

 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents durant el termini de 30 dies hàbils comptats, a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats 
podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions durant el termini esmentat anteriorment, els acords 
s'entendran elevats a definitius i es publicarà en el BOP el text íntegre de la modificació de les 
Ordenances Fiscals esmentades, moment que entraran en vigor. La seva vigència es mantindrà 
entretant no s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consells Escolar  i a l’AMPA de l’Escola Municipal de Música. 
Cinquè.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Llop no acaba d’entendre els augments previstos de l’Escola de Música que van des del 5% 
al 8% respecte als preus anteriors i altres preus un 10%, diu que l’Escola també és deficitària i no 
entén aquest greuge comparatiu respecte al augment de la Llar d’Infants. 
La Sra. Cases diu que l’augment de la Llar d’Infants és degut a que també s’ha considerat que el 
preu actual estava desfasat respecte a les llars d’Infants dels municipis veïns.  
El Sr. Llop manifesta que les taxes han de cobrir el cost del servei i per tant aquest argument del 
cost de servei també s’ha d’aplicar a l’EMMA. 
La Sra. Cases exposa que els preus de l’EMMA ja eren bastant alts perquè feia poc s’havia fet un 
augment considerable. 
El Sr. Llop considera que per analitzar els preus i les taxes s’ha de tindre ben estudiat el cost del 
servei. 
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El Sr. Marcos manifesta que l’EMMA s’hauria de gestionar mitjançant la privatització i l’Ajuntament 
no ha de suportar pèrdues. Considera que s’està fent un esforç i treball per reduir la despesa i per 
aquest motiu en abstindrem en la votació ja que consideren que s’ha de fer un debat més profund i 
amb més calma. 
El Sr. Eduardo, diu que són serveis diferents però no hem d’oblidar que l’EMMA ofereix un servei 
molt important als agramuntins i un futur dels nostres joves.  Diu que s’ha d’intentar reduir costos i 
reconeix que s’han fet actuacions per millorar la seva gestió. 
 
El Sr. Vicens diu que li agradaria conèixer les propostes que s’han adoptat per millorar la gestió de 
l’EMMA i quin rendiment se n’han tret. 
La Sra. Cases diu que una bàsicament és el reagrupament d’alumnes per tocar un instrument i 
l’equip directiu ha adoptat decisions per millorar constantment. 
L’Alcalde diu que són propostes de l’equip directiu i que s’ha reduït el personal. Considera que s’ha 
analitzat el cost del servei i els ingressos mitjançant la taxa i es creu que no és necessari atenent el 
dèficit fer un augment excessiu. 
 
 
7/5.- RECUPERACIÓ CAMÍ DE CASTELLSERÀ A LA FULIOLA (ZONA TARASÓ). 
Considerant que, en data 15/12/2011, es  va presentar l’informe tècnic núm. 2011/109, sobre la 
ocupació del bé de domini públic de l’Ajuntament situat entre les parcel·les 20 i 26 del polígon 17, 
d’aquest terme municipal,camí públic, descrivint el bé danyat, les anomalies que s’observaven en 
aquest, acompanyant el seu informe amb plànols i dades tècniques. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia 17/2012 de data 26 de gener es va acordar que els serveis tècnics 
emetessin informe sobre la comprovació dels fets esmentats notificant-se als interessats i donant-
los un termini de 15 dies de període d’audiència perquè presentin les al·legacions que estimin 
pertinents, i segons consta en el certificat expedit per Secretaria de data 23/02/2012, han presentat 
la següent al·legació: 
 Al·legació núm. 1  
 Número de registre d’entrada: 511    
 Nom i cognoms: Ignasi Argilés Figuerola – SAT Nº 1288 EL PLA. 
Contingut de l’al·legació: 
L’empresa SAT Nº 1288 EL PLA va adquirir la propietat de Tarasó l’any 1998 i, en aquell moment, 
tots els camins públics dels voltants presentaven un estat molt degradat, arribant a ser alguns d’ells 
fins i tot intransitables, i el camí amb ref. 02 en qüestió era únicament de comunicació interna de la 
pròpia finca. 
 
En el moment de fer la plantació de la finca es varen adequar i millorar els camins (camins de 
Castellserà i la Fuliola, ref. 01 i 02, i els 9013 i 9005) segons documentació entregada a 
l’Ajuntament l’any 2001, i amb el seu vist-i-plau, és per aquest motiu que es va procedir a fer-ho. 
 
Al mateix temps, l’Ajuntament agafà el compromís de fer les revisions cadastrals dels camins, ja 
que és qui té la potestat per fer-ho. 
 
Considerant que, amb data 19 de gener de 2012 es va emetre certificat de l’Inventari de Béns 
sobre la inscripció del bé del qual és posseïdor l’Ajuntament. 
 
Atès que en data 30 de març de 2012  els serveis tècnics municipals emeten un informe sobre les 
al·legacions on com a conclusions estableixen:  
“”Aquests Serveis Tècnics consideren que procedeix la desestimació de les al·legacions 
presentades, ja que en cap moment l‘Ajuntament ha autoritzat la modificació del camí municipal 
que s’ha dut a terme. 
En conseqüència, cal restituir el traçat del camí inicialment pactat, realitzant les següents 
intervencions: 
– Entre els punts 1 i 2 cal restituir l’amplada del camí original fins a 7,50m. arrencant una filera 

de pomeres. 
– Entre els punts 2 i 3 cal continuar en línia recta el traçat del camí fins a connectar-lo amb el 

traçat del camí que s’ha mantingut, arrencant els rengs d’arbres que siguin necessaris i 
realitzant els moviments de terres corresponents per tal de salvar el desnivell. En cap cas 
es pot admetre un retranqueig per un camí intern de la pròpia explotació. 

– Entre els punts 3 i 4 es pot mantenir el traçat inicial.”” 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
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La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
— Els articles 4.b), 22.2.j), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
— Els articles 8 i 227 del 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. 
— Els articles 147, 148, 149, 150 i 151 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
— Els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats locals.  
 
Vist l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en virtut de l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria de data 5 de març de 
2012, en virtut de l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local a proposta del Regidor de Patrimoni, el Sr. Secanell, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
tretze membres presents que legalment el componen acorda: 
 
PRIMER.-  Desestimar les al·legacions presentades  en data 17 de febrer de 2012 a nom de 
l’empresa SAT NÚM. 1288 EL PLA en relació amb l’expedient de recuperació d’un bé de domini 
públic, una part del camí i una part de l’amplada establerta inicialment pels motius exposats en els 
antecedents i de conformitat amb l’informe dels serveis tècnics municipals. 
 . Al·legació núm. 1  
 Número de registre d’entrada: 511   data 17/02/2012 
 Nom i cognoms: Ignasi Argilés Figuerola – SAT Nº 1288 EL PLA. 
  
Contingut de l’al·legació: 
L’empresa SAT Nº 1288 EL PLA va adquirir la propietat de Tarasó l’any 1998 i, en aquell moment, 
tots els camins públics dels voltants presentaven un estat molt degradat, arribant a ser alguns d’ells 
fins i tot intransitables, i el camí amb ref. 02 en qüestió era únicament de comunicació interna de la 
pròpia finca. 
En el moment de fer la plantació de la finca es varen adequar i millorar els camins (camins de 
Castellserà i la Fuliola, ref. 01 i 02, i els 9013 i 9005) segons documentació entregada a 
l’Ajuntament l’any 2001, i amb el seu vist-i-plau, és per aquest motiu que es va procedir a fer-ho. 
Al mateix temps, l’Ajuntament agafà el compromís de fer les revisions cadastrals dels camins, ja 
que és qui té la potestat per fer-ho. 
 
SEGON.- Recuperar, per via administrativa, la part de camí modificat situat entre les parcel·les 20 i 
26 del polígon 17, essent el camí 9004 de Tarasso que han estat modificats  i alterats per 
l’empresa SAT Nº 1288 EL PLA, propietari confrontant de la parcel·la núm. 20 i 26 del polígon núm. 
17. 
 
TERCER.-. Requerir al Ignasi Argilés i Figuerola, actuant en nom i representació de SAT EL PLA 
Nº 1228, SL propietari confrontant, perquè en el termini de 30 dies realitzi els treballs necessaris 
per a tornar al seu primitiu estat el bé de domini públic d’aquest Ajuntament, retornant la superfície 
ocupada. A aquests efectes s’adjunta de forma inseparable a l’acord, l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de data 30/03/2012. 
 
QUART.- Advertir al requerit que, transcorregut l’esmentat termini, si no s’ha dut a terme la 
restauració indicada, l’Ajuntament podrà optar per: 

1) Iniciar el corresponent expedient d’execució subsidiària, a través de personal propi o aliè, 
realitzant l’acte per sí, amb totes les despeses a càrrec de l’infractor, inclosos els honoraris 
dels Tècnics (arquitecte, topògraf, aparellador...).  

2) Imposar multes coercitives reiteratives en el temps fins que es dugui a terme la reposició 
ordenada.  

 
CINQUÈ.-. Els fets exposats podrien constituir una infracció urbanística i que procedeixi incoar un 
expedient sancionador. 
 
SISÈ.- Facultar en el Sr. Alcalde pel compliment d’aquest Acord i en general per tot el relacionat 
amb aquest assumpte. 
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8/5.- OPERACIÓ DE CRÈDIT DE CONFORMITAT AMB L’ESTAB LERT EN EL REIAL DECRET-
LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER PER UN IMPORT DE 602.53 8,62 €.-   
De conformitat amb l’establert en el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d’informació i procediments necessari per a l’establiment d’un 
mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals, es va donar 
compte  en el ple de data 29 de març de 2012 de  la relació certificada de les obligacions pendents 
de pagament a 31 de desembre de 2011 que es va trametre el dia 15 de març i que  ascendia 
l’import total  913.022,39 €. 
 
Atès que per acord de l’ajuntament ple de data 29 de març de 2012 es va aprovar el Pla d'Ajust, 
amb el contingut  i els requisits que preveu l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. 
Es va remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de ser aprovat pel Ple a l'òrgan competent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica 
rebent l’informe favorable per la secretaria general del Ministeri d'Hisenda i administracions 
Públiques en data 30 d’abril de 2012. 
 
Atès l’informe favorable de l’ajuntament d’Agramunt pot concertar una operació de crèdit  a llarg 
termini per l’import de les obligacions pendents de pagament per les quals els contractistes hagin 
manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment instrumentat en aquest Reial Decret Llei 
4/2012 i que ascendeix l’import de 602.538,62 € 
 
La concertació d’aquestes operacions haurà d’aprobar-se dins el quinze dies primers naturals del 
mes de maig de 2012 per l’Ajuntament Ple, ja que el seu import acumulat dins de cada exercici 
supera el 10% dels recursos ordinaris previstos en el pressupost vigent, d’acord amb el que 
estableix l’art. 52 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu  
2/2004. 
 
Tenint en compte l’exposat, a proposta de l’alcaldia, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze 
regidors que legalment el componen, acorda: 
 
Primer.-  Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, per un import 
de 602.538,62 €  de conformitat amb l’establert en el Reial Decret Llei 4 /2012 de 24 de febrer i 
adherir-nos al Fons de Finançament i condicions regulades en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, 
per la qual es publica l’Acord de la Comissió delegada del Govern per assumptes Econòmics d’1 
de 2012 per a la  posada en marxa del mecanisme de finançament per al pagament dels 
proveïdors de les Entitats Locals.   
 
Segon.-.  Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques estableixi i les condicions financeres que  aquest fixi i que seran com a mínim: 
-Tipus d’interès: Variable,  
- Indexació del tipus d’interès:  Euribor Trimestral més un diferencial ( pendent d’assenyalar) i que 
segons l’Ordre  serà l’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic en els terminis 
assenyalats més un marge de 115 punts bàsics al que s’afegiran un marge d’intermediació d’un 
màxim de 30 punts bàsics)   
-Termini de vigència del préstec: 10  anys 
-Carència en l’amortització: 2 anys  
- Termini d’ Amortització: 8 anys 
 
Tercer.-   Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals i al Ministeri d’Hisenda. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé Barril, tan àmpliament com sigui menester pel 
compliment dels acords adoptats. 
 
Intervencions: 
El Sr. Llop considera que no hi ha cap problema, ja que l’Ajuntament no té marge de negociació de 
les condicions d’aquest crèdit. 
El Sr. Marcos exposa que un cop fet efectiu aquest crèdit quin serà el termini de pagament a 
proveïdors. 
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L’Alcalde diu que no s’ha fet el càlcul exacte però el fet de que l’estat aboni aquests diners al 
proveïdors farà que escurcem el nostre termini de pagament. Tanmateix considera que hem 
d’estar supeditats a les transferències de l’Estat. 
El Sr. Vicens considera que aquesta operació de crèdit permetrà als proveïdors poder cobrar amb 
rapidesa i per tant considera que s’ha d’acceptar aquest acord amb aquesta finalitat el cobrament 
ràpid per part dels proveïdors. 
 
 
9/5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACORD D’ ESQUERRA SOBRE EL 
COBRAMENT DEL CÀNON DE L’AIGUA ALS AJUNTAMENTS. 
Bernat Solé i Barril ,en nom i representació del Grup municipal de l’Ajuntament d’Agramunt Acord 
d’Esquerra, sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple la següent: 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ACORD D’ESQUER RA SOBRE EL 
COBRAMENT DEL CÀNON DE L’AIGUA ALS AJUNTAMENTS. 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la llei de mesures fiscals i financeres, on introdueix, en 
l’article 3, una modificació d l’article 64 del text refós de la Legislació en Matèria d’Aigües a 
Catalunya.  
 
Aquesta modificació preveu l’aplicació- per primera vegada a Catalunya- del cànon de l’aigua al 
subministrament que ofereixen els ajuntaments a través de les fonts publiques i monumentals, 
neteja de carrers i el reg de parcs, jardins i parcs esportius.  
 
Quan aquesta distribució es faci a través de les xarxes de subministraments d’aigua potable.  
 
Amb aquesta modificació els ens locals patiran una nova càrrega impositiva , ja que fins ara la 
legislació en matèria d’aigües eximia del pagament del cànon, entre altres “els usos corresponents 
a la utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a l’alimentació de fonts públiques i 
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs , jardins i camps esportius públics.  
 
El cobrament d’aquest cànon, agreujarà encara més la delicada situació financera de molts dels 
ens locals Catalans, a més, no deixa de ser paradoxal que l’Agència Catalana de l’aigua vulgui 
cobrar,  el cànon de l’aigua per aquest subministraments, quan la mateixa ACA encara té un deute 
molt important amb el món local.  
 
A més el fet que s’acabi aplicant aquest cànon, suposarà una nova discriminació negativa envers 
els ajuntaments de la resta de l’Estat.  
 
Per tot l’exposat més amunt, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Agramunt l’aprovació dels 
següents:  
 
ACORDS:  
 
Primer.- L’Ajuntament d’Agramunt insta al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte la 
modificació de l’article 64.2 de text refós de la legislació d’aigües a Catalunya, tal com preveu 
l’article 3 de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, fins que l’ACA hagi liquidat els deutes que té 
amb els ajuntaments.  
 
Segon.- L’Ajuntament d’Agramunt insta a l’Agència Catalana de l’Aigua que amb la col·laboració 
dels ens locals, posi en marxa diferents accions per tal, que on sigui possible, l’aigua emprada en 
el servei  d’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs i 
jardins i camps esportius, procedeixin en gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara 
l’aigua regenerada o reutilitzada.  
 
Tercer.-  Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
a la mesa i als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a 
la Federació de Municipis de Catalunya.    
  
Tot seguit se sotmet a votació la moció, la qual es aprovada per unanimitat dels tretze membres 
presents que legalment la componen.  
 
Intervencions: 
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El Sr. Llop manifesta que el punt 2 i 3 són correctes però caldria rectificar el primer punt i també 
treure dels antecedents del punt 5 : a part del cost de l’aigua. 
L’Alcalde accepta que es tregui aquest apartat i considera a afegir al punt primer que cal que l’ACA 
liquidi els deutes que té amb l’Ajuntament. 
 
RESOLUCIONS:  Per ordre del senyor alcalde, la secretària dóna compte al Ple de la corporació de 
la relació de decrets dictats per l’Alcaldia des del dia  29 de març de 2012 fins a la data actual  de 
14 de maig de 2012 amb un total de 50 decrets, que van des del núm. 84/12 fins el núm. 136/12. 
Intervenció, 7 
Targetes minusvàlids, 3 
Personal,3 
Responsabilitat patrimonial, 2 
Llicència obres,15  
Llicència ocupació via pública,2 
Llicències mediambientals, 8  
Llicència primera ocupació, 1 
Protecció legalitat urbanística, 5 
Còpies Decret, 1 
Delegació matrimoni civil, 1 
Elecció jutge substitut, 1 
Canvi ple ordinari, 1 
 
PRECS I PREGUNTES: 
 
El Sr. Vicens pregunta a l’Alcalde com preveu regular el tancament dels carrers els divendres amb 
motiu de la Waikiki i sobre quin criteri a pres aquesta decisió de no tancar-los. 
Al Sr. Secanell li pregunta en relació amb la senyal que hi ha indicant que la carretera de 
Tornabous estar tallada i que és un carrer sense sortida  si aquesta senyal es quedarà per sempre 
ja que les obres han finalitzat. 
El Sr. Secanell diu que en el tema de la Waikiki i tancar els carrers s’ha volgut provar durant 
aquesta setmana a veure com funcionava el nou sistema. Diu que amb aquests sistema es preveu 
derivar el màxim possible de vehicles al pàrquing de la Waikiki i col·locar als altres dos vigilants a 
títol informatiu per la resta del lloc. Diu que d’aquesta manera col·locant-los al pàrquing també 
s’evita el botelló, diu que sembla ser que el divendres va anar bé, caldrà però fer un seguiment. 
Pel tema de la senyal mirarà per saber si ja es pot treure. 
L’Alcalde diu que l’efecte d’intentar traslladar tots els cotxes al pàrquing de la Waikiki ha funcionat 
correctament i s’ha aconseguit evitar més sorolls dels cotxes i menys oportunitats de deteriorar el 
mobiliari urbà perquè cap aquesta zona no hi van. 
El Sr. Vicens comenta que deixaven els cotxes al pàrquing hi anaven a peu, per tant potser si que 
no hi haurà tan soroll però hi aniran igualment. 
L’Alcalde diu que la carretera d’Almenara prèvia que no es pogués accedir des de la urbanització 
Fontanilles, però van parlar amb els tècnics i els varen demanar que s’incorporés al projecte que es 
pogués accedir a la carretera d’Almenara, per tant s’haurà de mirar la senyal per a veure on és ja 
que l’obra ja ha finalitzat i en principi s’hi ha de poder accedir. 
 
TANCAMENT .- I essent les vint-i-dos  hores i trenta minuts  i no havent-hi més assumptes per 
tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a 
constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor 
president juntament amb mi, la secretària que en dono fe. 


