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Núm. 5060
AJUntAment de QUArt 

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de control de mosquits 

Exp. SE-108/2017
Aprovació ordenança mosquit tigre

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de novembre de 2017, va aprovar inicialment la l’ordenança 
Municipal de control de mosquits. L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el 
termini de trenta dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord ha esdevingut definitiu.

Per la qual cosa es fa públic als efectes de la seva entrada en vigor el dia següent al de la seva publicació.

Contra l’anterior acord i contingut de l’Ordenança, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comptat des del dia 
següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Quart, 20 de juny de 2019  

Carles Gutiérrez Medina 
Alcalde 
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PREÀMBUL

L’estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de l’espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a 
mosquit tigre, al nostre país. Des de llavors s’ha pogut detectar la seva presència en nombre significatiu per determinades 
zones del nostre municipi.

Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat molt bé al nostre territori, ha colonitzat nous hàbitats i ha criat en petites masses 
d’aigua, naturals o artificials, estancades i tancades, com ara bidons, gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus 
de
recipients que els recorden el seu hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs d’arbres.

Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties endèmiques en alguns països tropicals i, en alguns casos, en països 
europeus, a Catalunya no s’ha constatat la transmissió de malalties. Tanmateix, és una espècie forana de mosquit que cal 
controlar i prevenir-ne la presència i proliferació pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població. És una 
espècie diürna i molt activa que fa múltiples picades i ocasiona moltes molèsties.

L’alta presència de mosquits en zones del municipi que els són propícies fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com 
privats per poder dur-hi a terme les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de 
la salut i el respecte al medi ambient.

Les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les actuacions necessàries en l’espai públic, amb la 
finalitat d’evitar el desenvolupament de les poblacions larvàries de l’Aedes albopictus en els punts d’aigua estancada de 
l’espai públic. També aportaran als ciutadans la informació necessària per que aquests puguin du a terme una correcta gestió 
i evitar que hi hagi punts de cria en l’àmbit privat.

L’any 2011 la Comissió InterInstitucional per a la Prevenció i Control de Mosquits Vectors va elaborar l’estratègia per a 
la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya, que estableix mesures de prevenció i control del mosquit tigre a 
Catalunya, i té per objectiu minimitzar la densitat i la dispersió del mosquit tigre, les molèsties produïdes a la població per les 
seves picades, i prevenir el risc que actuï com a vector de malalties. 

En aquest sentit, aquesta ordenança és una eina jurídica innovadora, ja que dedica una atenció especial a consolidar i concretar 
quines seran les mesures d’intervenció municipal que cal adoptar; a més, però, s’hi han afegit els nous instruments moderns 
d’intervenció, com ara l’aplicació del principi de precaució en les intervencions administratives per a l’adopció de mesures 
cautelars, l’obligació que les empreses, en l’exercici de les seves activitats, implantin l’autocontrol  tenint en compte els riscos 
per a la salut per la presència i la proliferació dels mosquits, i la necessitat que tota la ciutadania col·labori amb les autoritats 
públiques en les tasques de vigilància i control.

Les intervencions que s’estableixen en aquesta ordenança són conformes al marc jurídic establert per la Llei 18/2009, de 
22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, especialment pel que fa a les mesures d’intervenció i al règim sancionador. 
Aquesta ordenança també és molt respectuosa amb les actuals competències de les administracions locals i de la Generalitat 
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de Catalunya pel que fa a la salut pública, competències que estan regulades tant a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut de Catalunya, com a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i a la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Cal esmentar que, ateses les seves característiques d’espècie invasora, el mosquit tigre (Aedes albopictus) està sotmès, de 
manera diferenciada als mosquits autòctons, a un règim especial segons la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de protecció del 
patrimoni natural i la biodiversitat. L’espècie està inclosa al Catàleg d’espècies invasores previst per la Llei i publicat al RD 
630/2013, de 2 d’agost, cosa que implica el mandat del seu control, limitació i, si és possible, eradicació del territori espanyol, 
a més de mesures legals de prohibició de tinença, manipulació, comerç o transport.

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I: Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte

Aquesta ordenança té per finalitat establir les mesures necessàries de control de les poblacions de mosquit Aedes albopictus 
així com d’altres mosquits, per tal de minimitzar els efectes negatius que aquests insectes puguin ocasionar a la població, en 
tot el terme municipal de Quart d’acord amb la legislació estatal i autonòmica.

Article 2. Àmbit d’aplicació i usos afectats

Queden incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries, 
posseïdores o titulars d’espais, béns, activitats econòmiques o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del 
mosquit tigre o d’altres espècies ubicades en el municipi.

Article 3. Definicions

Aedes albopictus: Mosquit tigre. Dípter hematòfag pertanyent a la família dels culícids. Originari de l’Àsia, de color negrós, 
amb taques blanques especialment visibles a les potes i una línea blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una 
notable activitat picadora, principalment diürna.

La seva mida oscil·la entre els 6 i els 10 mm. Molt ben adaptat al nostre territori i les seves condicions ambientals, cria en 
petites masses d’aigua estancada i tancada en recipients artificials i naturals, com ara gerros, gots, plats de testos, cubells, 
bidons, pneumàtics i forats inundats d’arbre.

Ous del mosquit tigre: Són negres i ovalats d’una longitud aproximada de 0.5 mm, difícilment visibles a simple vista. Són 
dipositats en llocs susceptibles de quedar inundats. Asseguren la supervivència de l’espècie durant l’hivern.

Larves del mosquit tigre: Són aquàtiques i vermiformes, les seves dimensions voregen els 5 mm de llargària, i triguen de 
5 a 10 dies a transformar-se en pupes. Les larves s’alimenten de matèria orgànica suspesa a l’aigua i poden semblar petits 
capgrossos a primera vista. Tanmateix, els seus moviments freqüents i espasmòdics les fan força característiques. 
Pupa: fase posterior a la larva, darrer estadi del creixement aquàtic, d’una durada d’uns dos dies i és on es produeix la 
metamorfosi que donarà al mosquit adult.

Altres mosquits: Diverses espècies ja existents i que comparteixen l’hàbitat amb el mosquit tigre, alguna d’elles poden picar 
també a les persones, com és el cas del Culex pipiens, 

Aigües estancades: acumulació d’aigües quietes de qualsevol extensió. En quedar lliurement a disposició dels mosquits, hi 
poden pondre els ous i, per tant, reproduir-s’hi.
Un període de no-renovació de l’aigua de cinc dies pot ser suficient per completar una
generació de mosquits tigre.

Gestió del risc: el conjunt d’actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés consisteix a 
sospesar les alternatives, tenint en compte l’avaluació del risc i altres factors pertinents, i comprèn, si cal, la selecció i l’aplicació 
de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries.
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Principi de precaució:  el principi que habilita l’Administració sanitària per adoptar mesures provisionals de gestió del risc 
per assegurar la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia quan, després d’haver avaluat la informació disponible, es 
prevegi la possibilitat que es produeixin efectes nocius per a la salut humana, animal o
vegetal o danys al medi ambient per alguna causa que no permeti determinar el risc amb certesa, encara que hi hagi incertitud 
científica, mentre no es tingui informació addicional que permeti una avaluació del risc més exhaustiva.

Autocontrol: el conjunt d’obligacions de les persones físiques o jurídiques subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma 
amb la finalitat de garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes, les activitats i els serveis respectius.

CAPÍTOL II: De les obligacions

Article 4. Criteris generals. Regulació d’aigües estancades

Aquesta ordenança requereix a totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’espais, béns 
o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit tigre o d’altres mosquits, que en facin una gestió 
correcta per evitar-ne la presència i que evitin l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic com al privat, de contenidors 
i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions (per exemple: pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de 
plàstic, fonts ornamentals, ornaments de jardí amb concavitats, bidons, safareigs, barques, i qualsevol andròmina, etc.) les 
quals puguin acumular aigua i com a conseqüència pugui reproduir-s’hi el mosquit tigre.

Els propietaris o els titulars de solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, recipients o qualsevol mena 
d’objecte abandonat, així com de mantenir la vegetació herbàcia sota control periòdic. Les actuacions correctores que hagi 
d’emprendre legalment l’ajuntament en cas d’incompliment seran imputades al titular de la finca.

Article 5. Actuacions generals

Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança hauran de tenir en compte les següents prescripcions:
• En el seu espai particular, neutralitzar tots els objectes que tinguin concavitats i estiguin dipositats a l’aire lliure, ja 

que poden acumular aigua i són susceptibles de ser punt de cria i/o desenvolupament de larves de mosquit. En el 
cas que hi hagi aigua, caldrà buidar-la, eliminar l’objecte portant-lo a la deixalleria, posar-lo sota cobert, si no es pot 
caldrà posar-lo boca avall, si això tampoc és possible caldrà cobrir-lo amb una tela mosquitera (d’un o dos mm d’ull) 
que estigui permanentment ben ajustada o foradar el fons perquè no acumuli aigua.

• Els plats de sota els tests hauran de ser retirats i, quan això sigui impossible, vetllar perquè es mantinguin secs. Es 
poden utilitzar altres sistemes de reg que no representin risc, com el hidropònic o irrigadors automàtics de circuit 
tancat.

• En el cas dels elements fixes que no es poden moure o que han de quedar destapats (abeuradors), caldrà buidar-los 
dos cops per setmana, o bé, cobrir-los, mitjançant una tapa hermètica o una tela mosquitera ben ajustada (2 mm 
màxim de pas de malla).

• Les piscines se’ls haurà de fer el manteniment de la qualitat de l’aigua durant tot l’any, mitjançant l’ús de desinfectants, 
amb la finalitat que no si puguin desenvolupar els mosquits i d’altres organismes. Quan estiguin buides, s’han de 
mantenir completament eixutes, i això cal controlar-ho després de les pluges, perquè una piscina amb pocs centímetres 
d’aigua al fons té més risc, pel que fa a la generació de mosquits, que una piscina totalment plena.

• Les persones responsables del manteniment dels edificis hauran de tenir cura dels desaigües dels sistemes de 
climatització, els quals, no han d’acumular aigua estancada en cap punt i hauran d’estar connectats als desaigües. 

• Caldrà fer un manteniment dels col·lectors d’aigües plujanes (canaleres) i netejar-los periòdicament de la matèria que 
s’hi acumula, per evitar així, que puguin desenvolupar-se els mosquits. Aquest mateix manteniment s’haurà de fer 
als embornals dels patis.

• Els gestors de finques on per la seva activitat comercial o industrial acumulin objectes que puguin omplir-se d’aigua 
de pluja seran responsables d’evitar que hi apareguin larves de mosquits, seguin les recomanacions de buidar, tapar, 
invertir i/o foradar.

• En el cas de que cap de les recomanacions anterior sigui aplicable, es procedirà a fer aplicacions de productes 
larvicides per evitar el desenvolupament larvari dels mosquits, atenen escrupolosament les instruccions de la etiqueta 
del producte.

• Cal evitar l’acumulació d’aigua als forats dels troncs dels arbres i en forats o depressions del terra situats a l’àmbit 
privat, cosa que es pot aconseguir de manera definitiva omplint-los amb àrids inerts, com ara sorra.

• Els hortolans (propietaris o gestors d’horts o solars buits) hauran de tenir una cura especial amb tots els dipòsits 
d’acumulació d’aigua, aplicant les mesures preventives fins ara exposades. Caldrà tenir cura especial dels bidons on 
s’acumula aigua, els quals, hauran d’estar coberts per tapes hermètiques o teles mosquiteres ben ajustades. 
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• En els centres comercials de jardineria a l’aire lliure hauran de tenir cura especial de tot el que s’ha exposat fins ara, al 
ser aquests llocs uns punts susceptibles per al desenvolupament dels mosquit tigre.

En el cas de qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no previst en aquesta ordenança, cal notificar-ne l’existència als 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament perquè en puguin determinar el nivell de risc i perillositat en relació amb la reproducció del 
mosquit tigre.

Article 6. Actuacions específiques. Cementiris municipals

Els cementiris solen ser uns llocs especialment problemàtics pel desenvolupament del mosquit tigre, aquest aprofita per 
dipositar les seves postes en els gerros per les flors i al haver-hi un gran nombre d’aquests recipients, acaben sent un greu 
problema per als visitants d’aquestes instal·lacions i  de les vivendes properes.

Caldrà que els propietaris de drets funeraris foradin tots els recipients per la seva base, amb la finalitat que aquests no 
acumulin l’aigua. En el cas que no es faci, l’Ajuntament podrà practicar d’ofici els orificis, i si s’escau, de repercutir als titulars 
l’import d’aquesta operació de manteniment sanitari.

Es recomana l’ús de flors artificials, si es desitja utilitzar les naturals, la humitat s’haurà de mantenir introduint en el recipient 
o gerro alguna mena de material absorbent (esponja, fibres absorbents), o omplir el recipient amb sorra fins més amunt de la 
superfície de l’aigua, de manera que no hi quedi aigua lliure.    

Article 7. Situacions específiques: Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics usats

 Els professionals del sector de l’automoció que, per la seva activitat, han d’emmagatzemar durant certs períodes de temps 
pneumàtics fora d’ús (PFU), estan obligats a mantenir els pneumàtics sota cobert en espera que siguin recollits pels gestors de 
residus autoritzats.  En els casos en què es justifiqui adequadament la impossibilitat de fer-ho, s’accepta que es mantinguin a 
l’aire lliure amb la condició imprescindible que els pneumàtics estiguin coberts per una lona impermeable que n’impossibiliti 
la inundació. La mateixa condició s’aplica als pneumàtics que hi pugui haver a les deixalleries o en altres magatzems. En 
dipòsits específics de pneumàtics usats cal mantenir aquestes mesures de seguretat addicional:

• Manteniment de la perifèria de les zones d’emmagatzematge de PFU, lliures de vegetació i objectes que puguin 
acumular aigua.

• Apilament de les rodes en columna vertical, mai en pilots aleatoris.
• Cobertura de les columnes verticals amb baca impermeable.
• Cal garantir una bona rotació dels pneumàtics i prioritzar la destrucció ràpida dels pneumàtics provinents de zones 

afectades i la trituració dels PFU al més aviat possible.
• Quan els PFU s’hagin de transportar a altres indrets, s’ha d’intentar fer durant els mesos de fred, ja que, en cas 

contrari, es podrien transportar mosquits adults i, per tant, se n’afavoriria la dispersió.
• Eliminació immediata dels pneumàtics sense valor comercial.

Els pneumàtics no seran emprats com a elements de les instal·lacions lúdiques dels centres escolars de titularitat municipal 
fora que estiguin foradats, o semi-enterrats en posició vertical. 
 
Article 8. Situacions específiques: Instal·lacions agrícoles i ramaderes

Les granges solen usar els PFU com a element per fixar les lones i plàstics protectors del emmagatzematge del farratge pel 
bestiar. Caldrà substituir els PFU per altres elements que puguin complir amb la mateixa funció i, aquests s’hauran de portar 
a les instal·lacions específiques de recollida d’aquest residu industrial. En el període de temps anterior a la reforma o la 
substitució dels PFU, les instal·lacions han de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries de 
mosquits que es desenvolupen dins dels PFU.

TÍTOL SEGON: CONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Article 9. La informació

En cas que els titulars d’instal·lacions, establiments o dependències detectin la proliferació o la propagació de mosquits i, en 
particular, del mosquit tigre, n’han d’informar immediatament l’Ajuntament i procedir a adoptar les mesures preventives 
apropiades i suficients i, si escau, a retirar de l’espai els béns o els objectes que segons aquesta ordenança puguin ser una font 
de risc.
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Les autoritats competents poden requerir als titulars de terrenys que facilitin informació i l’accés als seus agents per tal de 
verificar la presència de mosquits i, en especial, del mosquit tigre per prendre les mesures adequades per controlar-los.

Article 10. Control de les actuacions

1.L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a l’efecte o per personal d’altres administracions  
supramunicipals en funció d’assistència tècnica al municipi, els quals poden, acreditats degudament i en compliment de les 
seves funcions, accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, així com ordenar que 
les persones obligades adoptin les mesures necessàries per a la prevenció o el restabliment de les condicions que evitin la 
proliferació i/o la propagació de mosquits i, en particular, del mosquit tigre.

En el supòsit d’entrada a domicilis, es requereix el consentiment previ del titular o bé una resolució judicial que l’autoritzi.

Una vegada acabada la inspecció, els inspectors han de lliurar una còpia de l’acta d’inspecció al titular o a la persona 
responsable que es trobi en aquell moment a les dependències o les instal·lacions

2. Les persones a qui fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, resten obligades durant la inspecció a facilitar informació 
exacta i veraç de llurs espais, béns i objectes afectats pels preceptes d’aquesta ordenança i permetre l’exercici correcte de 
l’activitat inspectora.

3. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors actuants poden sol·licitar el suport,l’auxili i la col·laboració d’altres 
inspectors de salut pública de medi ambient o d’altres àrees competents en la matèria així com d’altres agents de l’autoritat 
que tinguin encomanades funcions de seguretat.

Mesures cautelars

En el cas que els obligats no permetin o dificultin l’actuació dels tècnics, o bé incompleixin les instruccions donades, els 
tècnics municipals faran un informe del fets, que servirà de base per a la determinació d’una possible infracció conforme 
als preceptes establerts en aquesta ordenança, amb la consegüent incoació de l’expedient sancionador corresponent, sense 
perjudici que, en el supòsit que els tècnics considerin necessària una intervenció immediata en comprovar que hi ha un risc 
per a la salut o indicis raonables de risc, l’ajuntament adopti les mesures cautelars i actuacions que consideri oportunes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec dels obligats.

Les mesures cautelars s’han d’ajustar a la intensitat i a la proporcionalitat i han de ser les adequades als objectius que es 
pretenguin assolir en cada supòsit.

La durada de les mesures cautelars no pot excedir el que exigeixi la situació de risc que les justifiqui.

Les mesures cautelars es poden adoptar en aplicació del principi de precaució. En aquest cas, amb caràcter previ a la resolució 
per la qual s’adopta la mesura cautelar, s’ha de donar audiència a les parts interessades perquè, en el termini de deu dies, 
puguin presentar les al·legacions i els documents pertinents

TÍTOL TERCER: DEL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I: Del procediment sancionador i de l’exercici de la potestat sancionadora

Article 11. Procediment sancionador

El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions legals relatives al procediment administratiu, als principis establerts 
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya; Decret 278/1993, de de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat de Catalunya, amb les especificacions corresponents establertes a la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre, de salut pública de Catalunya, amb les especificacions 

El termini per dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador és de 9 mesos, d’acord l’article 76 de la Llei 18/2009 
de salut pública de Catalunya.
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Correspon als ens locals municipals, d’acord amb l’establert en aquesta ordenança, l’exercici de la potestat sancionadora dins 
del seu àmbit territorial i en l’exercici de les seves competències.

L’alcalde i el ple poden delegar o desconcentrar les seves competències en altres òrgans de la corporació en els termes i 
condicions fixats per la normativa de règim local i, si és el cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions 
públiques.

Els ens locals poden encomanar a l’Agència de la Salut Pública de Catalunya, mitjançant els convenis pertinents, la gestió de 
la instrucció d’expedients sancionadors en l’àmbit de les seves competències. La formalització d’aquest encàrrec no altera en 
cap cas la titularitat de la potestat sancionadora que correspon a l’òrgan local competent en la matèria.

CAPÍTOL II: De les infraccions

Article 12. Les infraccions

Es consideren infracció les accions i les omissions antijurídiques tipificades en aquesta ordenança i en les altres disposicions 
específiques dictades en matèria de salut pública i sanitat; seran objecte de les sancions administratives corresponents prèvia 
instrucció de l’expedient oportú. La lluita contra el mosquit tigre està basada en l’acció cívica, la cooperació i l’educació 
ciutadana, el procediment sancionador s’aplicarà preferentment en els casos en què les mesures no siguin eficaces.

Article 13. Criteris per a la classificació de les infraccions i la seva graduació

Les infraccions a què fa referència l’article 12 es classifiquen com a lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris 
següents per a la seva graduació: la negligència i la intencionalitat del subjecte infractor, el frau, el risc per a la salut i per 
al medi, la quantia de l’eventual benefici obtingut, la gravetat de l’alteració sanitària i social produïda, l’incompliment dels 
requeriments o les advertències previs per qualsevol mitjà, la xifra de negocis de l’empresa, el nombre d’afectats, la durada 
dels riscos i l’existència de reiteració o reincidència. 

Aquests criteris poden ser valorats separadament o conjuntament.

Article 14. Qualificació de les infraccions

En funció dels criteris establerts en l’article 13 es consideren infraccions lleus:
- Les comeses per simple irregularitat en l’observança d’aquesta ordenança.
- Les comeses per simple negligència, sempre que el risc sanitari produït hagi estat d’escassa incidència.
- L’incompliment dels requeriments específics sense repercussió directa en la salut.

Es consideren infraccions greus:
- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica aplicable en cada cas, quan tenen 

repercussió en la salut.
- L’incompliment dels requeriments específics dels tècnics municipals.
- Proporcionar informació o documentació falsa.
- Dificultar o impedir la tasca d’inspecció dels tècnics municipals.
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el període dels dos anys anteriors.
- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries lleus o han servit per facilitar-les o encobrir-les.
- Les que produeixen un risc o dany greu per a la salut.

Es consideren infraccions molt greus:
- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica aplicable en cada cas, quan tenen 

transcendència en la salut.
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període dels cinc anys anteriors. 
- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries greus o han servit per facilitar-les o encobrir-les
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats sanitàries municipals.
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics municipals quan hi ha perill per a la salut o per 

al benestar social.
- Les que produeixen un risc o dany molt greu per a la salut.
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Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les greus, al cap de dos anys, i les molt greus, al cap de quatre anys. El 
termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s’ha comès la infracció i s’interromp amb l’inici, amb 
coneixement de les persones interessades, del procediment sancionador. Si l’expedient està paralitzat més d’un mes per una 
causa no imputable al presumpte responsable, es reprèn el còmput del termini. Si els actes o les omissions que constitueixen 
una infracció administrativa són desconeguts per manca de signes de manifestació externa, el termini de prescripció comença 
a comptar el dia en què aquests signes es manifesten.

Article 15. Persones responsables

Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present ordenança totes aquelles persones, siguin 
físiques o jurídiques, que hagin participat, per acció o per omissió, en la comissió del fet infractor.

CAPÍTOL III: De les sancions

Article 16. Sancions

Les infraccions a que fa referència l’article 13 han d’ésser sancionades amb multes, d’acord amb les prescripcions establertes 
al títol V sobre el règim sancionador de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya: 

a) Infraccions lleus, fins a 3.000 euros.

b) Infraccions greus, de 3.001 a 60.000 euros. L’import de les sancions es pot incrementar fins a un import que no pot superar 
el quíntuple del valor de mercat dels productes o els serveis objecte de la infracció.

c) Infraccions molt greus, de 60.001 a 600.000 euros. L’import de les sancions es pot incrementar fins a un import que no pot 
superar el quíntuple del valor de mercat dels productes o els serveis objecte de la infracció.

2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les imposades per infraccions greus, al cap de dos 
anys, i les imposades per infraccions molt greus, al cap de tres anys. El termini de prescripció comença a comptar el dia en què 
la resolució per la qual s’ha imposat la sanció adquireix fermesa, i s’interromp amb l’inici, amb coneixement de les persones 
interessades, del procediment d’execució. Si l’expedient està paralitzat més d’un mes per una causa no imputable a l’infractor 
o infractora, es reprèn el còmput del termini

3. La imposició d’una sanció no és incompatible amb l’obligació del subjecte responsable de retornar la situació alterada al seu 
estat originari ni amb el pagament de les indemnitzacions corresponents.

Article 17. Òrgans competents de l’Ajuntament per imposar les sancions

En l’àmbit municipal, l’alcalde o alcaldessa té competència per imposar les sancions de fins a 100.000 euros, i el Ple de la 
corporació és competent per imposar les sancions de fins a 300.000 euros.

Els expedients sancionadors incoats i instruïts per aquest Ajuntament segons la proposta de resolució dels quals correspongui 
imposar una sanció superior a aquestes quanties s’han de remetre a l’òrgan competent en funció de la quantia perquè els resolgui.

Article 18. Graduació i atenuació de les sancions

Per a la determinació de la quantia de la sanció, l’Ajuntament ha de tenir en compte l’adequació deguda entre la gravetat del 
fet constitutiu de la infracció i la sanció imposada, i tenen una consideració especial per a la graduació de la sanció l’existència 
d’intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels perjudicis causats.

Article 19. Multes coercitives

1. L’Ajuntament, a l’efecte de garantir l’aplicació i l’eficàcia de les mesures cautelars o dels seus requeriments, pot imposar 
multes coercitives reiterades.

2. El termini assenyalat en el requeriment ha d’ésser, en qualsevol cas, suficient per al compliment de l’obligació de què es 
tracti i, al mateix temps, el necessari per evitar que es produeixin perjudicis més grans en cas que no s’executi l’obligació 
requerida.
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3. En cas d’incompliment es poden efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres vegades, i cadascun d’aquests 
requeriments no pot excedir els 6.000 euros.

4. La multa coercitiva és independent de les sancions que puguin imposar-se amb tal finalitat i és compatible amb aquestes.

Article 20. De l’execució subsidiària

1. En compliment de l’establert en aquesta ordenança, quan es tracti d’obligacions que no siguin personalíssimes i puguin ser 
complertes per subjectes diferents dels obligats, l’Ajuntament, seguint el procediment corresponent, pot executar aquestes 
obligacions per si mateix o mitjançant les persones que determini.

2. L’import de les despeses i els possibles danys i perjudicis són a càrrec dels obligats.

Disposicions Addicionals.

Primera

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s’estarà a allò previst per les ordenances reguladores corresponents, 
sens perjudici de l’establert per altres normes sectorials.

Segona

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’adaptaran les altres ordenances existents, així com el Reglament del 
Cementiri municipal, i també qualsevol altre que reguli matèries que poguessin entrar en conflicte amb la present.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la seva 
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.


