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Núm. 1996 
          AJUNTAMENT DE  
           RIBES DE FRESER 

 
Anunci d’aprovació definitiva d’uns projectes/memòries tècnics 
 

Transcorregut el termini d’informació pública a que ha estat sotmès el Projectes/memòries que es detallen al peu aprovats inicialment pel Ple de data 
23.12.08 amb tràmit d’urgència i exposat al públic pel termini de 15 dies, amb publicació d’anunci  al BOP de Girona número 12 de data 20 de gener 
de 2009 sense que s’hagin presentat al·legacions, quedant així definitivament aprovats 
 
1 Repavimentació i arranjament entorn Plaça del Mercat. 92.850,00 14.856,00  107.706,00
2 Enjardinament, zona de jocs i voreres del Passeig Saida. 42.560,55 6.809,69  49.370,24
3 Projecte de supressió de barreres arquitectòniques. Varis emplaçaments. 38.860,00 6.217,60  45.077,60
4 Enllumenat entorn Pavelló Poliesportiu Municipal. Cr Fontalba 50.000,00 8.000,00  58.000,00
5 Arranjament i adequació accessos Cementiri Municipal. 49.676,00 7.948,16  57.624,16
6 Reaparició i repavimentació del carrer d’en Massana. 30.500,00 4.880,00  35.380,00
                                                                         Remesa PRIORITARIA 304.446,55 48.711,45  353.158,00
 
Ribes de Freser, 5 de febrer de 2009 
 
Marc Prat Arrey 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Núm. 1666 

AJUNTAMENT DE 
 RIELLS I VIABREA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’un 

reglament  
 

No havent-se presentat reclamacions contra 
l’acord d’aprovació provisional de la modi-
ficació del Reglament del mercat que s’esmen-
en a continuació, i aprovant-se definitivament 
les ordenances en sessió plenària del dia 5 de 
novembre de 2008, es publica el text íntegre 
del mateix:  
 
“MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 
MERCAT” 
 
CAPITOL I  
DISPOSICIÓ PRELIMINAR 
 
Article 1. Objecte 
El Reglament té per objecte la regulació 
administrativa de la venda no sedentària 
exercida en el mercat de marxants del terme 
municipal de Riells i Viabrea. El seu règim de 
funcionament es regeix pels principis de la 
llibertat de mercat i de la salvaguarda dels 
drets dels consumidors. 
 
CAPITOL II  
CARACTERISTIQUES GENERALS 
 
Article 2. Concepte i definició 
El mercat de marxants és aquell centre d’ac-
tivitats comercials realitzades fora d’un esta-
bliment comercial permanent, de caràcter 
periòdic i exercides en instal·lacions desmun-
tables o transportables incloent-hi els camions 
botiga, dins d’un perímetre urbà autoritzat, que 
comprèn la venda al detall d’articles ali-

mentaris, d’articles de simple ús i de bro-
canteria dins del marc de la legislació vigent. 
Article 3. Àmbit d’aplicació i situació 
El Reglament serà d’aplicació en el mercat no 
sedentari del terme municipal de Riells i 
Viabrea i que s’ubicarà a la Plaça del Mercat, 
C/ Montnegre i C/ Olzinelles de la mateixa 
població. 
 
Article 4. Lloc i horari 
El mercat de marxants de Riells i Viabrea es 
farà tots els dissabtes de l’any en el lloc indicat 
amb independència que s’escaigui en dia festiu 
o no.  
 
L’Ajuntament informarà a les Associacions, 
representants legals dels marxants, el canvi de 
dates, situació o l’organització dels mercats de 
la via pública d’acord amb les necessitats 
urbanístiques, de trànsit, comercials, festives o 
de qualsevol altre tipus. 
D’aquests acords es donarà compte als 
interessats. Els nous mercats que es puguin 
crear en virtut dels acords als quals es refereix 
el present paràgraf els serà d’aplicació allò 
disposat en aquest reglament. 
 
Els llocs de venda s’instal·laran des de les sis 
hores fins les nou del matí. Es podran 
començar a retirar des de la una hores del 
migdia i hauran d’estar retirats a les tres hores 
de la tarda. Fora dels horaris de constitució del 
mercat no es permetrà la instal·lació dels llocs 
de venda, ni circulació de vehicles. 
 
Els vehicles dels marxants s’estacionaran en el 
polígon industrial Riells Sud-oest. 
 
L’ordenació i distribució dels llocs de venda 
del mercat serà competència exclusiva de 
l’Ajuntament. 
 

CAPITOL III 
DELS LLOCS DE VENDA 
 
Article 5. Activitats autoritzades 
L’Ajuntament no autoritzarà en el mercat no 
sedentari la venda d’aquells productes, espe-
cialment els alimentaris, que, per llur format 
de presentació o per altres circumstàncies, no 
compleixin les normes tecnico-sanitàries. 
 
CAPITOL IV 
DELS COMERCIANTS 
 
Article 6. Destinació dels llocs de venda 
En els llocs de venda només podran expedir els 
gèneres i productes corresponents a la seva 
autorització. 
 
La variació del tipus de gènere i producte, 
requerirà de la corresponent autorització 
municipal, prèvia petició de l’interessat, i no es 
podrà fer fins que l’Ajuntament concedeixi les 
noves autoritzacions. 
 
Els llocs de venda del mercat es podran 
destinar a la venda dels producte següents: 
1.- Articles tèxtils i de confecció 
2.- Calçats 
3.- Pells i articles de cuir 
4.- Perfumeria 
5.- Pintura-escultura 
6.- Fruites i verdures 
7.- Altres productes alimentaris 
8.- Plantes i flors 
9.- Ceràmica 
10.- Bar 
11.- Ferreteria 
12.- Música 
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Article 7. Dimensions dels llocs de venda 
La llargada dels llocs de venda, serà com a 
mínim de quatre metres lineals i de disset 
metres lineals com a màxim. 
 
La fondària del lloc de venda serà com a 
mínim de dos metres i mig, excepte en els llocs 
que no sigui possible per falta d’espai. 
 
Entre cada lloc de venda existirà una separació 
de mig metre sense utilitzar, excepte en els 
llocs que no sigui possible. 
 
Els articles oferts hauran d’exposar-se a una 
alçada, respecte al nivell del sòl, no inferior a 
80cm, sempre que les seves característiques de 
pes i volum ho permetin. 
 
Article 8. Requisits per a l’exercici de la venda 
no sedentària 
Els marxants hauran de complir els requisits 
següents per a l’exercici de la venda no 
sedentària: 
 
a) Ser persona física. 
b) Certificat de la Delegació d’Hisenda 
conforme està donat d’alta de l’activitat de 
venda no sedentària. 
c) Estar donats d’alta en el règim de la 
Seguretat Social que correspongui. 
d) Fotocòpia de la pòlissa i del rebut de 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’any 
en curs. 
e) Complir tots els requisits que estableixin les 
reglamentacions específiques a aplicar als 
productes que tinguin en venda. 
f) Disposar de l’autorització municipal per 
exercir la venda no sedentària . Aquesta 
autorització haurà d’estar a disposició dels 
serveis i autoritats que ho requereixin. 
g) Quan es tracti de venedors estrangers, 
hauran d’acreditar, a més a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de 
treball pel seu compte, així com el compliment 
d’allò que estableix la normativa específica. 
h) Estar al corrent de pagament de les últimes 
liquidacions de les quotes de la Seguretat 
Social dels empleats, cas que en tinguin. 
i) Satisfer els tributs que les Ordenances mu-
nicipals estableixin per aquest tipus de venda. 
 
CAPITOL V  
ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE VENDA I 
REGULACIÓ DEL TORN D’ESPERA 
 
Article 9. Requisits d’instal·lació 
Els marxants només podran instal·lar-se en els 
mercats del terme municipal de Riells i 
Viabrea prèvia exhibició de l’autorització 
municipal. 
 
Article 10. Autorització per a l’exercici de la 
venda no sedentària 
L’Ajuntament autoritzarà anualment l’exercici 
de la venda no sedentària un cop rebuda la 
petició dels interessats. 
 
Les sol·licituds d’autorització es presentaran 
durant el mes de  novembre. Si no es presenten 

dins del termini, els titulars d’autoritzacions 
per a la venda no sedentària perdran tots els 
seus drets.  
 
En l’acord de l’Ajuntament que disposi el 
termini de presentació de sol·licituds es 
determinarà la documentació que han de 
presentar els interessats . S’exigiran a més a 
més, els documents justificatius de complir els 
requisits establerts en l’article 8 i aquells la 
presentació dels quals sigui obligatòria segons 
la normativa en vigor. En tot cas, caldrà 
presentar fotocòpia del Document Nacional 
d’Identitat i dues fotografies mida carnet del 
titular, a més de la corresponent documentació 
ja establerta en l’article 8. 
 
Els titulars d’autoritzacions de llocs de venda 
al mercat, a més hauran de presentar informe 
de vida laboral emès per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social. 
 
Per atorgar l’autorització de venda es valorarà 
de manera absoluta l’antiguitat que en 
l’ocupació dels llocs tinguin els sol·licitants, i 
serà imprescindible haver satisfet la taxa que 
l’ordenança fiscal municipal estableixi per 
aquest tipus de venda. 
 
Les vacants es proveiran d’acord amb el que 
estableix l’article 13 del present Reglament. 
 
Article 11 . Vigència de l’autorització 
L’autorització per a l’exercici de la venda no 
sedentària es concedirà per termini d’un any, i 
podrà ser revocada per l’incompliment de la 
legislació vigent i de les Ordenances 
Municipals i no donarà dret, en aquests casos, 
a indemnització, ni a compensació de cap 
mena. 
 
Conclòs el termini de vigència de l’autorit-
zació, els ocupants dels llocs de venda podran 
continuar ocupant-los fins el moment en què 
l’Ajuntament concedeixi les noves auto-
ritzacions. 
 
Si la reestructuració del mercat ocasionés la 
supressió dels llocs de venda, es respectarà 
l’ordre de prelació fixat per l’antiguitat dels 
titulars d’autoritzacions de venda. 
 
Article 12. Concessió de l’autorització 
Prèvia petició de l’interessat i comprovació 
que reuneix els requisits establerts en l’article 
8, l’Ajuntament autoritzarà l’exercici de la 
venda no sedentària indicant:  
 
1.- Nom i cognoms del titular. 
2.- Nom i cognoms dels ajudants del titular en 
les tasques de venda. 
3.- Número del lloc de venda adjudicat. 
4.- Metres lineals del lloc de venda adjudicat. 
5.- Activitat de venda autoritzat. 
6.- Mercat en el qual està situat el lloc de 
venda adjudicat. 
 
Article 13. Torn d’espera. 
Les sol·licituds d’autorització que no puguin 
ser ateses per manca de llocs de venda vacants 

passaran a integrar un torn d’espera que tindrà 
validesa anual. Per a seguir figurant en el torn 
d’espera serà imprescindible renovar les 
sol·licituds cada any. 
Les sol·licituds d’ampliacions i de permutes 
que no puguin ser ateses per manca de llocs 
vacants passaran a integrar un torn d’espera i 
es valorarà l’antiguitat de les sol·licituds a raó 
d’un punt per a cada any des de la seva 
sol·licitud. 
 
Article 14. Procediment d’ampliació de llocs 
de venda 
Si existissin llocs de venda vacants i l’Ajun-
tament no els amortitzés ni decidís concedir 
autoritzacions als inclosos en el torn d’espera 
podrà destinar-los a l’ampliació de llocs de 
venda ja existents, sempre que l’estructura del 
mercat ho permeti, d’acord amb el proce-
diment següent:  
 
a) Únicament podran optar a l’ampliació els 
titulars dels llocs de venda situats a 
continuació de la parada que es trobi vacant i 
sempre que l’ampliació no perjudiqui tercers 
interessats. Si no hi ha interessats en 
l’ampliació, l’Ajuntament podrà concedir 
autoritzacions per la venda no sedentària en 
aquells llocs, als inclosos en el torn d’espera o 
amortitzar-los. 
b) Tindran preferència per optar a l’ampliació 
dels llocs de venda els de superfície més petita 
en relació als de superfície més gran. 
c) Si els interessats en l’ampliació fossin titu-
lars d’una autorització de venda per a llocs 
d’igual superfície, la preferència per a l’am-
pliació estarà en funció de l’ordre d’entrada de 
la sol·licitud en el registre general d’entrada de 
l’Ajuntament. 
 
Article 15. Traspàs dels llocs de venda 
Les autoritzacions municipals per a l’exercici 
de la venda no sedentària són personals i 
intransferibles.  
 
Únicament per mort, per impossibilitat física, 
per jubilació o cessament voluntari en 
l’activitat serà revocada l’autorització i se 
n’atorgarà una de nova, si es sol·licita dins del 
termini de sis mesos d’haver-se produït les 
causes de revocació a què es refereix el present 
article, a favor d’un parent de primer o segon 
grau tant per afinitat com per consanguinitat o 
persona amb que es trobi lligat per anàloga 
relació d’afectivitat i convivència. En aquest 
últim cas cal acreditar la inscripció en el 
registre de parelles de fet del seu municipi o 
una convivència de dos anys, llevat de mort, a 
favor de l’empleat en les tasques de venda que 
estigui en correcta situació legal, que porti un 
mínim de cinc anys treballant en el mateix lloc 
de venda, i que reuneixi, a més a més els 
requisits establerts en l’article 8.  
 
Article 16. Traspassos il·legals 
Qualsevol supòsit de traspàs de llocs de venda 
amb infracció del que disposa l’article anterior 
produirà la immediata revocació de l’autorit-
zació municipal sense perjudici de les sancions 
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que, d’acord amb el present Reglament, 
l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor. 
 
CAPITOL VI  
FUNCIONAMENT DEL MERCAT 
 
Article 17. Assignació del lloc de venda 
L’assentador municipal del mercat adjudicarà 
els llocs de venda, que hauran de ser neces-
àriament els establerts en la llicència muni-
cipal. 
 
En el supòsit d’absències d’altres marxants, 
correspondrà a l’assentador l’autorització de 
l’ocupació de l’espai disponible a les parades 
colindants. 
 
CAPITOL VII 
OBLIGACIONS DELS VENEDORS 
 
Article 18. Pagament dels tributs municipals 
El pagament de la taxa municipal pels 
interessats en obtenir autoritzacions per a la 
venda no sedentària es farà segons el sistema 
que estableixi  l’Ajuntament. 
 
Article 19. Prohibició de publicitat acústica 
Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat 
acústica emesa per aparell amplificador o 
similar. S’exceptua d’aquesta prohibició els 
venedors de discos o altres, que poden 
reproduir de forma sonora els productes que 
tinguin a la venda, sempre que el volum no 
sobrepassi els 50 decibels. 
 
Article 20. Prohibició d’utilitzar tendalls com a 
suport d’articles 
No es podran col·locar, en els tendalls ni 
marquesines dels llocs de venda, mercaderies o 
productes que puguin representar algun perill 
per als vianants, obstaculitzar el pas o difi-
cultar la visibilitat dels passadissos. 
 
Article 21. Autorització per a no assistir al 
mercat 
A petició del titular d’una autorització se li 
podrà permetre no assistir al mercat sempre 
que ho justifiqui, sense que això representi la 
pèrdua dels seus drets. 
 
Els interessats hauran de sol·licitar l’autorit-
zació amb antelació suficient. Les faltes 
d’assistència no eximeixen de pagar l’anualitat 
completa. 
 
Article 22. Obligació d’assistència 
Llevat dels supòsits a què es refereix l’article 
anterior i sota la pena de pèrdua de l’auto-
rització, els marxants hauran d’assistir als 
mercats amb la periodicitat establerta per a la 
celebració de cadascun d’ells. 
 
La falta d’ocupació del lloc de venda durant 
quatre mercats consecutius o set d’alternatius 
durant el període anual comportarà la corres-
ponent sanció. 
 
Article 23. Ocupació de llocs de venda  
Els llocs de venda seran ocupats  personalment 

pels titulars de l’autorització. Únicament per 
causa de malaltia o altra raó de força major, 
degudament justificada davant l’Ajuntament, 
podran ser ocupats per ordre de prelació per: 
 
1r. Cònjuge 
2n. Un fill/a. 
3r. Una persona degudament autoritzada per 
l’Ajuntament. 
 
Aquestes persones estan obligades a utilitzar 
les instal·lacions del titular i vendre la mateixa 
mercaderia que aquest. 
 
Article 24. No utilització dels llocs de venda 
Les autoritzacions caducaran i quedaran sense 
efecte per falta d’ocupació del llocs de venda, 
sempre i quan no es justifiqui segons l’esta-
blert en l’article 21. 
 
No es comptabilitzaran els dies que per incle-
mències meteorològiques l’ocupació del mer-
cat sigui inferior al seixanta per cent dels llocs 
de venda. 
 
CAPITOL VIII 
DE LA NETEJA I HIGIENE DEL MERCAT 
 
Article 25. Higiene del lloc de venda  
Els marxants hauran de mantenir el lloc de 
venda i el seu entorn en perfectes condicions 
de neteja durant la celebració i en finalitzar el 
mercat. 
 
Article 26. Recollida de deixalles 
Tots els marxants en finalitzar el mercat han de 
recollir totes les deixalles pròpies de la seva 
activitat i dipositar-les en els contenidors o 
punts de recollida distribuïts a diferents punts 
del mercat, dins de les bosses que l’Ajun-
tament els facilita . 
 
Queda expressament prohibida l’abocament de 
caixes de plàstic i fusta; i les de cartró fora dels 
contenidors de recollida selectiva. 
 
Article 27. Llocs de venda d’aliments i 
begudes 
Els marxants que regentin aquest tipus de llocs 
hauran de complir estrictament les prescrip-
cions que es contenen en la legislació vigent. 
 
CAPITOL IX 
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS  
 
Article 28. Infraccions  
Les infraccions es poden considerar com a 
lleus, greus i molt greus en funció dels criteris 
següents:  
 
Es consideren infraccions lleus:  
a) L’exposició de mercaderies fora del lloc 
assignat. 
b) L’incompliment de qualsevol de les dispo-
sicions que es contenen en el present regla-
ment llevat que estiguin qualificades de greus 
o molt greus. 
 
Es consideren infraccions greus:  

a) La venda d’articles no autoritzats. 
b) La manca de respecte o consideració cap als 
clients, altres venedors, assentador municipal o 
altres funcionaris que prestin serveis en el 
mercat. 
c) No disposar de la documentació de compra 
o fabricació dels articles posats a la venda . 
d) El lloguer del lloc de venda. 
e) La indocumentació del titular o dels seus 
ajudants. 
f) La variació de l’emplaçament del lloc de 
venda sense autorització. 
g) La circulació de vehicles dintre del recinte 
del mercat fora de les hores establertes . 
h) L’ocupació del lloc de venda per persones 
diferents de les que figuren en l’autorització 
municipal. 
i) La provocació de baralles o actes violents. 
j) No presentar l’autorització municipal a 
requeriment de l’assentador municipal. 
k) La manca de netedat dels llocs de venda i 
dels productes exposats durant la celebració 
del mercat. 
l) La manca de netedat dels llocs de venda en 
finalitzar el mercat tal com disposa l’article 26 
d’aquest Reglament. 
m) La falta d’assistència al mercat en els 
termes previstos en l’article 24. 
n) L’acumulació de dues infraccions lleus dins 
del períodes anual. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 
a) Els traspassos i cessions il·legals dels llocs 
de venda. 
b) Donar-se de baixa dels requisits b) c) i d) de 
l’article 8 d’aquest Reglament. 
c) La negativa o la resistència a subministrar 
dades o facilitar la informació requerida per 
l’alcaldia, autoritats competents o els agents de 
l’autoritat, amb vista al compliment de les 
funcions d’informació, investigació i inspecció 
en les matèries d’aquest Reglament. Ho serà 
també el fet de subministrar informació ine-
xacta o documentació falsa. 
d) No haver satisfet la taxa que l’ordenança 
municipal estableix per aquest tipus de venda. 
e) L’exercici de la venda sense autorització 
municipal. 
f) L’acumulació de dues infraccions greus dins 
del període anual. 
 
L’Ajuntament suspendrà preventivament i per 
una assistència, la col·locació de qualsevol lloc 
de venda en els casos en què s’observi de 
forma flagrant l’existència de faltes greus o 
molt greus. 
 
Article 29. Sancions 
Les infraccions lleus seran sancionades amb 
apercebiment escrit per decret d’alcaldia 
presidència. 
 
Les de caràcter greu, amb multa o retirada de 
l’autorització d’acord amb la graduació se-
güent: 
-Apartats c) f) i h) multa de 500 euros. 
-Apartats a) b) d) g) k) l) m) i n) retirada de 
l’autorització durant 4 mercats. 
-Apartats e) i ) i j) retirada de l’autorització 
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durant 12 mercats. 
L’import de les sancions s’incrementarà any 
rere any d’acord amb la variació que expe-
rimenti l’IPC. 
Les de caràcter molt greu es sancionaran amb 
retirada definitiva de l’autorització sense tenir 
dret a la devolució de les taxes satisfetes ni a 
indemnització ni compensació de cap mena. 
El procediment per a la imposició de sancions 
serà l’establert al Decret de la Generalitat de 
Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CAPITOL X  
PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI 
DELS MARXANTS 
 
Article 30. L’assentador municipal. 
L’assentador municipal romandrà als mercats 
coordinant-los i adoptarà en cada cas les mesu-
res convenients per al millor desenvolupament 
i servei del mercat. 
 
Article 31. Funcions del l’assentador munici-
pal 
Correspondrà a l’assentador municipal: 
1.- El control i el registre de titulars d’au-
toritzacions i del personal venedor. 
2.- Situar els venedors en els seus llocs de 
venda. 
3.- Resoldre les incidències que puguin sorgir 
en la instal·lació i transcurs del mercat. 
4.- Resoldre les incidències que afectin l’ordre 
sanitari i la disciplina del mercat. 
5.- Vigilar la neteja del mercat. 
6.- Disposar les mesures necessàries per el seu 
bon desenvolupament. 
7.- Donar compte puntualment i diàriament 
dels fets i incidències referides al cap de 
l’oficina de mercats mitjançant la redacció 
d’un informe. 
 
CAPITOL XI 
DE LA REPRESENTACIÓ DELS MAR-
XANTS 
 
Article 33. Representació dels marxants no 
sedentaris 
Les Associacions de marxants no sedentàries 
constituïdes representaran els venedors i 
col·laboraran amb l’Ajuntament en tot allò que 
estigui relacionat amb el mercat per tal d’acon-
seguir un millor control de manera que se’ls 
escoltarà i se’ls tindrà en compte en funció de 
la seva representativitat.  
 
Contra els acords definitius, es podrà inter-
posar recurs contenciós-administratiu, segons 
preveu l’art. 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2.004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Riells i Viabrea, 26 de gener de 2009  
 
Josep Mª Bagot i Belfort 
Alcalde 

Núm. 1762 
AJUNTAMENT DE 

 RIPOLL 
 
Anunci de notificació a titular de vehicle 

abandonat a la via pública 
 

El vehicle que a continuació s’esmenta es 
troba dipositat al dipòsit municipal de vehicles 
des fa més d’un mes pel qual es presumeix 
l’abandonament segons expedient seguit a 
l’efecte, d’acord amb allò previst a l’article 
segon, últim paràgraf, de la Llei 11/1999, de 
21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i altres mesures pel desenvolupament del 
govern local, en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat viària i en 
matèria d’aigües.  
 
Atès que ha resultat impossible localitzar-ne el 
titular a través dels mitjans ordinaris de 
notificació previstos a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions i procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
Atès el que disposa el paràgraf quart de 
l’article 59, de la mateixa Norma, com a 
procediment de notificació substitutori de 
l’anterior.  
 
Es requereix als titulars perquè se’n facin 
càrrec, a la Policia Local de Ripoll, en un 
termini màxim de quinze (15) dies hàbils a 
partir de l’endemà de la publicació del present 
anunci al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) de Girona. En cas contrari aquests 
vehicles seran lliurats a una empresa auto-
ritzada per al seu desballestament. 
 
RELACIÓ DE VEHICLES 
 
Marca i model: PEUGEOT 306 
Classe: TURISME 
Núm. Matrícula: GI-5418-BN 
Exp.: 1072 
 
Ripoll, 27 de gener de 2009 
 
Xavier Santajuliana Polo 
Inspector-Cap de la Policia Local 
 
 
Núm. 1751 

AJUNTAMENT DE  
RIUMORS 

 
Anunci sobre aprovació definitiva d’una 

ordenança 
 

No havent-se presentat al·legacions contra el 
text de l'aprovació inicial de l'Ordenança 
municipal de Tinença d'animals domèstics, 
aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió 
ordinària de data 24 d’octubre de 2008, la 
mateixa ha quedat aprovada definitivament en 
aplicació de l'article 49 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril RBRL. I en aplicació de l'article 70.2 de 

la mateixa llei es publica a continuació el seu 
text íntegre, als efectes de la seva entrada en 
vigor. 
 
Contra aquesta ordenança es pot interposar 
directament recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala Contenciosa i Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la seva publicació, de con-
formitat amb allò establert a l'article 107.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i als art. 
10.1b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció Contenciosa i Administrativa, de 13 
de juliol de 1998. 
 
Riumors, 12 de gener de 2009 
 
Josep M. Padrosa Gorgot  
Alcalde  
 
ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA 
D'ANIMALS DOMÈSTICS 
 
PREÀMBUL 
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació 
de la tinença, comerç i recollida d'animals 
domèstics de Riumors per tal de protegir la 
salut i la seguretat de les persones, garantir el 
màxim respecte als drets dels animals, el bon 
nivell de convivència entre animals i persones 
en el medi urbà i el màxim nivell possible de 
qualitat de vida per a tots. 
La present Ordenança es basa en la Llei 
22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels 
animals, la Llei 3/1994, de 20 d’abril, que la 
modifica, i les normes que la desenvolupen, la 
Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’ac-
cés a l’entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall, la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, i 
els tractats i convenis internacionals signats 
per l'Estat Espanyol en aquesta matèria.  
Aquesta Ordenança s'aplicarà sens perjudici de 
l'aplicació de les lleis i normes reguladores 
actuals i les que puguin aprovar-se amb 
posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenança. 
 
TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE I ÀMBIT 
D'APLICACIÓ 
 
Article 1 
Aquesta Ordenança regula la tinença, comerç i 
recollida d'animals domèstics de Riumors. 
Afecta a tots els particulars i/o entitats o 
persones jurídiques que en posseeixen. 
 
Article 2 
Són animals domèstics els que es crien i 
reprodueixen amb la finalitat de viure amb 
l'home. 
Es consideren animals domèstics de com-
panyia totes les subespècies i varietats de gats 
(Felis catus) i totes les subespècies i varietats 
de gossos (Canis familiaris). En els articles 
següents, a no ser que s'indiqui el contrari, 


