
 
 
 

ORDENANÇA TECNICOSANITÀRIA SOBRE LA DESINFECCIÓ 
DELS VEHICLES DE TRANSPORT 

Capítol I 
De l’Estació Municipal de desinfecció , desinsectació i  

desparasitació de vehicles de transport. 
 

Secció I  
Àmbits  

Art. 1r.- L’Estació Municipal de desinfecció desinsectació i desparasitació de 
vehicles de transport és contigua al Firal del Bestiar, situat al Parc de la 
Devesa, tocant a la carretera de França . 

Art. 2n.- Aquesta Estació realitzarà totes les següents tipus de transports, llevat 
de les excepcions que en articles posteriors s’indiquin: 

a) Transport de viatgers: autocars que presenten serveis discrecionals i /o 
especials, autobusos que presten serveis de línia regular ,automòbils de lloguer 
i autotaxis. 
b) Ambulàncies i vehicles funeraris. 
c) Transport de bestiar. 
d) Transport d’aliments i despulles  

Art.3r.- També podran porta a cap aquestes operacions aquelles empreses que 
comptin amb legítima autorització i estiguin degudament registrades a aquest 
efecte . 

Art. 4t.- Queden exclosos de la present ordenança aquells vehicles de transport 
que tan sols és trobin de pas pel terme de Girona i no hi realitzin tasques de 
càrrega descàrrega.. 

Secció II  
De l’organització dels serveis i les funcions  

Art.5è.- Les operacions de desinfecció, desinsectació i desparasitació seran a 
càrrec dels peons sanitaris municipals sota la direcció tècnics sanitaris 
competents . 

Art..6è.- Els peons sanitaris encarregats de les operacions portaran roba i calçat 
adequats a llur funcions i es protegiran durant el treball amb els elements 
apropiats segons el tipus de producte emprat . 

Art.7è.-Abans d’aplicar els productes corresponents ,aquells productes amb 
manifesta brutesa en l’espai destinat a càrrega hauran de ser netejats a fons 
amb els procediments que calguin segons el tipus de vehicle i transport. 

Art. 8è.- Tots els productes desinfectants, desinsectants o desparasitadors que 
s’utilitzin, seran els indicats, per a cada tipus de transport i vehicle, i hauran de 
comptar amb el número de registre sanitari corresponent com a tal. 

Art. 9è.- Un cop acabada l’operació i abonada la corresponent taxa fiscal, 
s’aplicarà el vehicle en un lloc visible, l’etiqueta de desinfectat, amb la data de 
l’operació i el segell municipal de l’estació de desinfecció. El pagament de la 



taxa que correspongui per la prestació del servei, es farà d’acord i segons el 
procediment recaptatori establert. 

  

Capítol II 
De les periociditats de les desinfeccions dels vehicles de transport 

Secció I 
Del transport de viatgers 

Art. 10è.- Els vehicles dedicats als transports de viatgers relacionats en l’article 
2, lletra a), hauran d’ésser desinfectats cada 3 mesos com a mínim. 

Art. 11è.- Les ambulàncies i vehicles funeraris s’hauran de desinfectar en 
acabar cada servei. Aquesta desinfecció la realitzaran directament els mateixos 
titulars dels vehicles, si bé cada mes hauran de desinfectar obligatòriament els 
vehicles en estacions de Desinfecció autoritzades. 

Secció II 
Del transport de bestiar 

Art.12è.- Tots els vehicles destinats al transport de bestiar sigui per sacrifici, 
engreix, fires o d’altres objectius, hauran d’ésser sotmesos a una desinsectació, 
desparasitació i desinfecció un cop acabat cada servei, en el terme municipal de 
Girona, i abans de tornar a carregar el vehicle. 

Art. 13è.- Quan es tracti de transport de bestiar destinat al sacrifici immediat, 
aquestes operacions es podran realitzar en els mateixos escorxadors, sempre 
que disposin de les degudes instal·lacions de desinfecció, regulades i 
controlades per les competents autoritats sanitàries i ramaders. 
La resta de transport de bestiar amb d’altres finalitats haurà de desinfectar-se 
en l’Estació Municipal de Desinfecció. 

Secció III 
Del transport d’aliments i despulles 

Art. 14è. Els vehicles de transport de tota mena d’aliments i despulles 
d’animals, siguin isotèrmics, refrigerats, frigorífics o normals, hauran d’ésser 
netejats, desinfectats i desodoritzats un cop al dia pel titular dels mateixos. Si 
bé tots aquests vehicles hauran d’acudir a l’Estació de Desinfecció, almenys un 
cop al mes, per a realitzar-hi les operacions pertinents. 

  

Capítol III 
De les Inspeccions, comprovacions i sancions  

Secció I 
De les Inspeccions i comprovacions 

Art. 15è.- Correspondrà als Serveis Veterinaris municipals i a la Policia 
Municipal comprovar l’acompliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, 
sens perjudici de les competències respectives que pertoquin a la Guàrdia Civil 



de Tràfic i a les autoritats sanitàries i ramaderes. 

Art. 16è.- La comprovació de l’acompliment d’aquestes normes s’efectuarà 
mitjançant la presentació, a requeriment dels funcionaris suara esmentats, del 
Certificat de Desinfecció lliurat per una Estació de Desinfecció autoritzada i 
signat pels serveis veterinaris respectius. 

Art. 17è.- El Certificat d Desinfecció haurà de posar-se en lloc visible del 
vehicle o bé tenir-lo sempre a ma per poder-lo presentar en tot moment. 

Secció II 
De les sancions 

Art. 18è.- L’incompliment dels articles 10,11,12, 13 i 14 serà sancionat amb 
multa de 30 € a 60 € 

Art. 19è.- L’incompliment de l’article 17 serà sancionat amb multa de 18 € a 
30 € PTA. 

Art. 20è.- La reincidència agreujarà la sanció en 12 € més per cada 
transgressió, fins al límit màxim legal de 90 € Cas de que hagués d’ésser 
sobrepassat, donaria lloc al trasllat de l’expedient als òrgans superiors 
competents amb proposta de sancions de quantia superior. 

 

Disposició final 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació, practicada 
que sigui la fiscalització, competència de la Generalitat de Catalunya d’acord 
amb l’article 110 de la Llei de Règim Local, en concordança amb el Reial 
Decret 2.115/1978, de 26 de juliol. 

   

  

 

   

 

  

 

   

   

  

   

  

 
 

  

   



  

   

   

   

   

   

 


