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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Aprovació definitiva ordenança reguladora usos terrenys forestals de titularitat municipal
ANUNCI
L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 18 de Març de 2016, va aprovar inicialment l’ordenança
reguladora dels usos dels terrenys forestals de titularitat municipal i definitivament en Ple de data 31 de maig
de 2016. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de 30 dies, durant els quals no s’ha presentat cap
al∙legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu de
l’ordenança aprovada:
Ordenança reguladora dels usos dels terrenys forestals de titularitat municipal
TÍTOL I
Finalitat i àmbit d’aplicació
Article 1. Justificació i objectius
La present Ordenança té per finalitat regular els usos públics d’aquells terrenys de titularitat municipal que
d’acord amb la legislació forestal tenen la consideració de terrenys forestals o forest, és a dir:
a) Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
d) els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense
l’autorització corresponent i les pistes i camins forestals.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança correspon a qualsevol terreny que sigui de propietat municipal i
que reuneixi les característiques físiques determinades en l’article anterior. Per una millor identificació
d’aquests terrenys a favor dels potencials usuaris, l’Ajuntament instal∙larà els corresponents cartells
informatius.
No resulta d’aplicació en aquells terrenys que, a pesar de ser de titularitat municipal, es trobin en alguna de
les dues situacions següents:
a) Sòls qualificats legalment com a urbans o com a urbanitzables delimitats.
b) Superfícies poblades d’arbres isolats o de plantacions lineals.
TÍTOL II
Protecció del patrimoni natural dels terrenys forestals de titularitat municipal
Article 3. Normes generals
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Els usuaris dels terrenys forestals de titularitat municipal tenen el dret a gaudir dels valors naturals que
ofereixen aquests espais i la correlativa obligació de respectarlos, igual que l’entorn humanitzat i la resta
d’activitats que hi tenen lloc.
Per tal de fer compatible l’ús públic amb la preservació dels valors naturals i culturals d’aquests terrenys
municipals, els usuaris tenen el dret i el deure de fer un ús adequat de l’entorn i dels recursos per al lleure
que els ofereix.
Per això, els usuaris hauran de respectar en tot moment el contingut de la present Ordenança i atendre les
indicacions, senyals i rètols instal∙lats a tal efecte, així com les advertències que puguin rebre de part del
personal acreditat de l’Ajuntament o d’altres cossos que tinguin al seu càrrec la gestió o vigilància d’aquests
espais.
Article 4. Protecció del sòl
No són permeses, sense la pertinent autorització prèvia municipal, l’alteració del sòl, de les roques, fòssils, i
minerals, qualsevol que sigui el mitjà utilitzat (manual o mecànic). Tampoc es permet, sense l’escaient
autorització, la recollida de sòl fèrtil i virosta, ni d’elements minerals i terres en general.
No es podran gravar ni pintar les roques, pedres, fòssils, minerals i terres, ni enganxarhi senyals, cartells o
propaganda, excepte de manera provisional i amb els procediments no lesius que autoritzi expressament
l’òrgan gestor del terrenys de titularitat municipal, el qual exigirà la retirada dels elements de senyalització un
cop utilitzats.
Resta prohibit l’abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin alterar la qualitat
del sòl.
Article 5. Protecció de l’aigua
5.1 Qualitat de les aigües
Resta prohibit l’abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin alterar la qualitat de
les aigües superficials o subterrànies. També es prohibeix realitzar activitats que incideixin negativament en
la qualitat d’aquestes aigües, com rentar Automòbils, buidar dipòsits de caravanes o d’altres activitats que
produeixin efectes similars, a les fonts, basses, embassaments i en els cursos d’aigua o en les seves
proximitats.
5.2 Cursos d’aigua
Resta prohibit realitzar obres i treballs de desviació de cabals, d’aflorament de les aigües subterrànies i de
captació, així com qualsevol altra acció susceptible de causar danys a les lleres i les ribes. Resten exempts
els treballs de captació d’aigües per al reg agrícola i el consum domèstic que comptin amb les
corresponents autoritzacions administratives.
Article 6. Protecció de la vegetació
Els usuaris dels terrenys forestals de titularitat municipal es comportaran de forma respectuosa amb la
vegetació, evitant danyarla sempre i en tot lloc i moment. En particular s’abstindran d’endinsarse en
aquells indrets on la vegetació s’estigui regenerant després d’un incendi o d’altres pertorbacions, o bé
contingui espècies vegetals fràgils o vulnerables. A tal efecte, s’hauran de tenir en compte les indicacions o
senyals existents.
6.1 Espècies i individus protegits
Resta prohibida la recollida, la tallada, la destrucció i el desarrelament de les espècies de flora protegides
per la legislació vigent. La prohibició inclou la recollida de qualsevol part de la planta, branques, fulles, flors,
fruits i llavors.
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S’aplicarà també aquesta prohibició als arbres monumentals o d’interès especial o protegits amb d’altres
declaracions que impliquin la seva protecció singular.
Resten exempts d’aquesta prohibició aquells treballs destinats a la recerca, conservació o millora de les
espècies vegetals, tot i que queden subjectes a autorització per part de l’administració competent, d’acord
amb la normativa vigent.
6.2 Arbres i arbusts
En l’àmbit forestal es desenvolupen els treballs silvícoles previstos en els documents de planificació i
subjectes al control administratiu. El públic visitant ha d’abstenirse d’arrencar o tallar arbres, branques i
arbusts o de fer cap altra actuació que pugui malmetre la vegetació.
No es podran gravar ni pintar els troncs dels arbres, ni enganxarhi senyals, cartells o propaganda, excepte
de manera provisional i amb els procediments no lesius que autoritzi expressament l’òrgan gestor del
terrenys de titularitat municipal, el qual exigirà la retirada dels elements de senyalització un cop utilitzats.
6.3 Mates i flors
Per tal de preservar la flora dels terrenys forestals de titularitat municipal no es permet la recol∙lecció
massiva de mates ni flors, ni la que comporti la destrucció de la planta, ni la d’espècies protegides. Això no
obstant, podrà autoritzarse la recollida de flors i mates de forma restringida, en aquells casos previstos a la
legislació vigent, amb finalitats de recerca, conservació i millora de la vegetació, o d’eradicació d’espècies
invasores, amb l’autorització prèvia de l’òrgan gestor del terrenys de titularitat municipal.
6.4 Fruits, bolets i espàrrecs
Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o consum propi i sense finalitats
comercials, llevat d’aquelles espècies amb una regulació o protecció especial. En cap cas es permet furgar
el sòl o utilitzar rasclets o altres tècniques que deteriorin el sòl o la virosta, així com causar danys o
perjudicis als boscos i als terrenys agrícoles.
Les anteriors limitacions no s’aplicaran a aquells casos en què existeixi una activitat de cultiu o explotació
degudament autoritzada i legalitzada i només en relació a les persones encarregades de l’activitat o
explotació.
6.5 Pinyes i tòfones
No es permet la recollida de pinyes dels arbres, ni de tòfones, encara que sigui per a ús domèstic i consum
propi, fora dels casos expressament autoritzats previstos a la normativa específica d’explotació del pi pinyer
(Pinus pinea) i de la recol∙lecció de tòfones (Tuberàcies) en qualsevol de les seves varietats.
6.6 Molses i líquens
Atesa la fragilitat i escassetat de molses i líquens es prohibeix arrencar o recol∙lectar qualsevol de les
diferents espècies d’aquests vegetals.
6.7 Espècies vegetals no autòctones
Queda prohibida la introducció d’espècies vegetals no autòctones excepte aquells casos i en les àrees en
què s’autoritzi expressament.
Article 7. Protecció de la fauna
Els usuaris dels terrenys forestals de titularitat municipal hauran de comportarse de forma respectuosa amb
la fauna salvatge, abstenintse de realitzar activitats susceptibles de destorbarla o maltractarla i de donarli
aliments sense autorització.
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Està prohibida la recol∙lecció de qualsevol espècie animal, postes, ous, larves o d’altres formes de vida.
També resta prohibit malmetre els caus, els nius o d’altres elements necessaris per a la subsistència dels
animals, així com el desenvolupament d’activitats que puguin ser molestes per a la fauna.
Queden exclosos d’aquesta prohibició aquells concrets terrenys que formen part d’àrees o vedats caça, i
que, per tant, constitueixen aprofitaments cinegètics. L’aprofitament cinegètic d’aquests terrenys queden
subjectes a la normativa específica de caça.
7.1 Espècies protegides
Queda prohibit el desenvolupament d’activitats susceptibles de destorbar les espècies de fauna protegides
per la legislació vigent, i en concret la persecució, la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç, la
importació i l’exhibició pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts o
restes.
7.2 Alliberament de fauna
Queda prohibida la introducció, sense autorització ni control científic, d’espècies animals domèstiques o
salvatges, tant exòtiques com autòctones, en els terrenys forestals de titularitat municipal.
7.3 Caça
La regulació de la caça establerta per la legislació vigent dins l’àmbit dels terrenys forestals de titularitat
municipal té per objectiu fer compatible el manteniment i millora de les poblacions animals autòctones amb
les pràctiques cinegètiques tradicionals del municipi i comarca.
Només es podrà exercir la caça a les zones expressament reservades i degudament autoritzades i
senyalitzades, on es poden caçar aquelles espècies cinegètiques en les èpoques de l’any i amb les
tècniques establertes i autoritzades, d’acord amb la legislació de caça.
7.4 Abandó d’animals
Resta prohibit l’abandó d’animals domèstics dins l’àmbit dels terrenys forestals de titularitat municipal.
TÍTOL III
L’accés i l’ús dels terrenys forestals de titularitat municipal
Article 8. Normes generals d’accés i d’ús
L’ús i gaudi dels terrenys forestals de titularitats municipal és un dret inqüestionable de la ciutadania, sempre
que es faci d’acord amb aquestes normes.
Totes les persones que accedeixin als terrenys forestals de titularitat municipal hauran d’adoptar una actitud
respectuosa amb l’entorn. Especialment hauran d’abstenirse de llençar deixalles, de produir sorolls que
puguin pertorbar la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar danys o perjudicis a les activitats
agrícoles, ramaderes i forestals i a les pròpies de la gestió de l’espai natural protegit.
També hauran de complir la normativa vigent en cada moment relativa a la prevenció d’incendis forestals.
Els usuaris dels terrenys forestals de titularitat municipal seran responsables en tot moment dels danys que
puguin provocar a tercers, als béns o a les propietats, ja sigui per desconeixement, negligència o mal ús del
terrenys de titularitat municipal i de les seves instal∙lacions. En conseqüència, l’Ajuntament podrà instar i/o
incoar els procediments legalment previstos per sancionar les infraccions comeses i per reclamar els danys i
perjudicis que corresponguin.
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Article 9. Vianants
Es garanteix l’accés i la circulació de vianants per tots els camins, senders i corriols que discorren pels
terrenys forestals de titularitat municipal.
Es circularà a peu pels camins o senders existents, evitant d’obrirne de nous. En aquest sentit, es
recomana als vianants la utilització de la xarxa de senders senyalitzats que en el seu cas pugui acondicionar
l’Ajuntament. S’exceptua aquesta obligació per aquelles persones que realitzin l’activitat de caça dins
d’aquells sectors dels terrenys municipals integrats en una àrea o vedat de caça.
L’Ajuntament podrà limitar l’accés camp a través i també a aquelles àrees que, per la fragilitat o especial
interès dels seus valors naturals, així ho requereixin. Aquesta limitació abasta la prohibició de pas
permanent o temporal, quan puguin ocasionarse fenòmens de recessió vegetal, d’erosió o de destorb a la
fauna en èpoques sensibles.
La circulació de vianants fora dels itineraris senyalitzats i gestionats per l’Ajuntament és responsabilitat de
l’usuari, el qual haurà de respondre tant dels danys propis com dels provocats a tercers.
Article 10. Circulació d’animals domèstics
La circulació d’animals domèstics solts, sempre sota el control dels seus amos, està permesa si no provoca
molèsties a la fauna ni als altres usuaris dels terrenys municipals. Caldrà atendre la senyalització expressa
que pugui existir relativa a les limitacions de circulació de gossos. S’exceptuen d’aquesta autorització els
gossos potencialment perillosos, d’acord amb la legislació vigent, els quals han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas no poden ser conduïts per menors de 16 anys.
En tot cas, els amos dels animals domèstics hauran de disposar de l’escaient corretja o cadena i l’animal el
preceptiu collar amb la placa numerada de matrícula i anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la
normativa aplicable. Així mateix, els amos dels animals domèstics hauran de vetllar per tal d’evitar la fugida
dels seus animals, atès que poden tenir un impacte molt negatiu sobre el medi natural i representar una
molèstia o perill per als usuaris del terrenys de titularitat municipal.
Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar a les zones de pastura de ramats quan hi hagi
bestiar pasturant.
En indrets molt freqüentats, com ara aparcaments , àrees de lleure, senders senyalitzats i a l’entorn dels
equipaments d’ús públic, els gossos hauran d’anar lligats i caldrà recollir les seves deposicions.
Article 11. Ciclistes
Els ciclistes que circulin pels camins, senders i corriols que discorren pels terrenys forestals de titularitat
municipal tenen l’obligació de respectar la preferència dels vianants i d’evitar causarlos molèsties. En tot
moment la velocitat s’adequarà a les característiques de la via per tal d’evitar les situacions de risc i garantir
la seguretat dels vianants.
Queda expressament prohibit circular en bicicleta per rieres, torrents, camps a través i vies especialitzades
per a altres usos.
En determinades zones dels terrenys o determinats períodes de l’any, degudament senyalitzat, l’Ajuntament
podrà restringir la circulació en bicicleta per raons de protecció del medi natural.
Article 12. Hípica
La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i en grups reduïts, de menys de 12 cavalls.
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En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris dels camins, especialment els vianants que gaudeixen sempre
de preferència.
Amb caràcter general, la circulació a cavall s’admet en els camins de més de 2 metres d’amplada.
Queda expressament prohibit el pas de cavalls per rieres, torrents o camps a través, així com per camins
exclusius de vianants degudament senyalitzats, camins d’amplada inferior a tres metres, zones de
repoblació forestal i indrets d’especial protecció delimitats i senyalitzats per l’Ajuntament.
Amb caràcter general s’haurà de circular al pas. La circulació al trot també hi serà admesa sempre i quan la
visibilitat sigui suficient i no concorrin vianants ni ciclistes.
En determinades zones dels terrenys forestals municipals, adequadament senyalitzades, es podrà restringir
la circulació a cavall per motius de protecció del medi natural.
Article 13. Circulació motoritzada
La lliure circulació de vehicles motoritzats dins l’àmbit dels terrenys forestals municipals queda limitada al
trànsit pels camins rurals que hi discorren, així com en aquelles zones especialment habilitades per a la
pràctica d’esport amb aquest tipus de vehicles.
Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camp a través o fora de camins o pistes
especialment habilitats: camps, erms, pastures, tallafocs, franges de manteniment de línies elèctriques
sense vegetació, vies forestals d’extracció de fusta, lleres de rius i torrents.
Article 14. Regla general de preferència d’usos en aquells terrenys forestals integrats en una àrea o vedat
de caça
En aquells terrenys forestals de titularitat municipal que constin integrats en una àrea o vedat de caça
s’estableix durant els períodes de temps habilitats per a la caça la preferència de l’exercici d’aquesta
activitat front a qualsevol altra permesa durant les resta de l’any.
A tal efecte, durant els dies hàbils per a la caça establerts en el Pla Tècnic de gestió cinegètica i en els dies
establerts per autoritzacions excepcionals restarà prohibit l’exercici d’altres activitats que resultin
incompatibles amb la caça, especialment la realització d’activitats esportives de qualsevol mena, a excepció
del pas de vianants pels camins, corriols i senders.
Queda especialment prohibida durant les èpoques o períodes de l’any habilitats per a l’exercici de la caça la
circulació en bicicletes i cavalls.
Article 15. Activitats recreatives
Dins l’àmbit dels terrenys forestals municipals s’admet el pícnic a l’aire lliure, sense fer foc.
Article 16. Activitats fisicoesportives
S’admet la pràctica, només amb finalitats recreatives i de lleure, de les activitats fisicoesportives de tota
mena, sempre que siguin respectuoses amb el medi ambient i amb el paisatge i d’acord amb les condicions
que determina la legislació sectorial vigent.
Article 17. Activitats col∙lectives a l’aire lliure
Dins l’àmbit dels terrenys forestals de titularitat municipal es poden realitzar activitats col∙lectives
organitzades de caràcter esportiu, recreatiu, educatiu i cultural amb ple respecte a les disposicions de la
present Ordenança.
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Article 18. Acampada
L’acampada als terrenys forestals de titularitat municipal només es podrà realitzar amb tendes i a les àrees
d’acampada expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat.
Article 19. Normes generals de comportaments dels usuaris
Tots els usuaris dels terrenys forestals de titularitat municipal comparteixen el dret del seu gaudi i el deure
de mantenirlo en bon estat de conservació, evitant la seva degradació, respectant la senyalització i atenent
les indicacions que els pugui donar el personal acreditat que hi treballa.
Resta absolutament prohibit abocarhi residus i deixalles de qualsevol tipus.
Queda prohibit rentar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar operacions que comportin el
vessament de residus líquids contaminants en indrets on puguin contaminar el sòl o a les aigües dins l’àmbit
del terrenys de titularitat municipal.
Queda prohibit, de manera específica, l’abandonament de vehicles i maquinària de cap tipus dins l’àmbit del
terrenys de titularitat municipal. El cost del trasllat i custòdia al dipòsit municipal anirà a càrrec del seu
propietari.
Queda prohibit, de manera específica, l’abocament de runa dins l’àmbit del terrenys de titularitat municipal.
El cost del trasllat i custòdia al dipòsit controlat anirà a càrrec del seu propietari.
Article 20. Foc
En tot l’àmbit dels terrenys forestals de titularitat municipal queda terminantment prohibit en qualsevol època
de l’any encendre foc fora dels llocs especialment habilitats, a no ser que es compti amb una autorització de
caràcter excepcional de l’òrgan gestor del terrenys de titularitat municipal i, si s’escau, del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Queda prohibit llençar objectes encesos, tals com puntes de cigar o cigarret, llumins, papers o cartrons
encesos, petards o similars.
Queda prohibit deixar abandonades en el bosc restes combustibles o susceptibles de ser causa de l’inici
d’un foc (vidres, ampolles, papers i elements similars).
Queda prohibit llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc dins l’àmbit del
terrenys de titularitat municipal.
Article 21. Venda ambulant
Amb caràcter general no és admesa la venda ambulant dins l’àmbit del terrenys de titularitat municipal, llevat
de la degudament autoritzada.
TÍTOL IV
Règim sancionador
Article 22. Concepte d’infracció.¡
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin
vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els seus articles. La regulació de la potestat
sancionadora que fa aquesta ordenança s’entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació
sectorial corresponent.
Article 23. Classificació de les infraccions i límits de les sancions econòmiques.
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1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de
conformitat amb l’article 140 de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. La classificació de
cada infracció es troba detallada en l’Annex d’aquesta ordenança.
2. Les infraccions que suposin danys a béns de domini públic es modularan en funció de valor dels danys
ocasionats.
3. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa, i els seus
imports tenen en compte el que preveu l’article 141 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim
local:
a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 500 €
b) Les infraccions greus amb multa de 501 a 1.000 €
c) Les infraccions molt greus amb multa de 1.001 a 3.000 €.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor que reposi la situació alterada al
seu estat originari i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
5. La incoació d’expedient sancionador a través d’una denúncia voluntària formulada per un ciutadà només
serà possible si va acompanyada d’algun altre mitjà de prova.
6. En el cas dels menors d’edat no reincidents, les sancions econòmiques per infraccions lleus podran ser
commutades íntegrament, a petició dels pares o tutors legals, per la realització d’activitats en benefici de la
comunitat, a raó d’1 hora d’activitat per cada 10 euros de sanció.
Article 24. Remissió a les determinacions legals i reglamentàries sobre l’exercici de la potestat
sancionadora.
Disposicions finals
Article 25. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. La seva vigència serà indefinida fins que l’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, consideri
oportuna la seva modificació o revisió.
La promulgació de normes amb rang superior al d’aquesta Ordenança, que afecten a matèries regulades en
aquesta, determinarà l’aplicació automàtica d’aquelles i la posterior adaptació de l’Ordenança en aquells
extrems que fossin necessaris.
Mitjançant la publicació de Bans o altres reglaments es podrà modificar transitòriament el contingut de les
presents normes a fi de garantir la prevenció d’incendis i altres esdeveniments excepcionals.
Rosselló, 6 d’octubre de 2016
L’alcalde, Josep Abad Fernández
ANNEX
Quadre d’infraccions i sancions
CONCEPTE

Llançar, abandonar o deixar residus de qualsevol mena

Administració Local

INFRACCIÓ

SANCIÓ

Lleu

100 €
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Deixar residus industrials en llocs no autoritzats
Deixar residus comercials en llocs no autoritzats
Abocar incontroladament runes de construcció
Fer vessaments incontrolats de residus líquids
Realitzar activitats no autoritzades que afecten a l’ús comú dels terrenys
Desobeir les ordres de les autoritats municipals, sense causar risc
Desobeir les ordres de les autoritats municipals, causant risc
Utilitzar abusivament els terrenys limitant l’ús general en igualtat d’altres usuaris
Realitzar activitats que impliquin risc lleu per a la resta d’usuaris d’un espai públic
Circular inadequadament amb bicicleta, cavall i vehicles a motor
Practicar activitats que impliquin risc de danys per a la vegetació
Caçar animals sense autorització
Tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar llenya, sense autorització, en espais forestals
Col·locar anuncis o rètols, sense autorització, en espais forestals
Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses en espais forestals
Llançar petards o disparar focs artificials en espais forestals
Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins específicament destinats a vianants o per zones de repoblació forestal.
Desobeir els genets i els ciclistes, a les zones forestals permeses, la senyalització fixada i les indicacions dels guardes i agents de
l’autoritat
Embrutar el terra amb qualsevol material en espais forestals
Abandonar un animal
Abandonar un gos perillós
Incomplir les normes i condicions establertes per l’Ajuntament en l’autorització de l’activitat en l’espai públic

Dimarts, 25 d’octubre de 2016

Molt Greu
Greu
Molt Greu
Greu
Lleu
Lleu
Greu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Molt Greu
Lleu
Lleu
Greu
Greu
Lleu

De 1.001 € a 3.000 €
De 501 € a 1.000 €
De 1.001 € a 3.000 €
De 501 € a 1.000 €
200 €
400 €
De 501 € a 1.000 €
150 €
200 €
150 €
250 €
De 1.001 a 3.000 €
250 €
200 €
De 501 € a 1.000 €
De 501 € a 1.000 €
250 €

Lleu

250 €

Lleu
Greu
Molt Greu
Lleu

300 €
De 501 € a 1.000 €
De 1.001 € a 3.000 €
250 €
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