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Castellbisbal

EDICTE

Es fa saber: Pel present edicte i d�acord
amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
Alcaldia notifica a les persones que es rela-
cionen a continuació que ha estat dictat
decret d�imposició de sanció per la infracció
de circulació que es detalla, atès que el
corresponent decret no ha pogut ser notificat
directament, malgrat haver-se intentat indivi-
dualment. El pagament es pot efectuar a les
oficines de recaptació de l�Ajuntament, a l�a-
vinguda Pau Casals, 6, al matí de 9 a 14
hores.

Contra aquesta resolució que posa fi a la
via administrativa, els interessats podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant de l�Alcaldia, en el termini
d�un mes, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar, en ambdós supòsits
des de la publicació d�aquest edicte. Tanma-
teix, podran interposar qualsevol altre recurs
que considerin convenient.
Cognoms/nom, Osa Martínez, Beatriz; matrí-

cula, 0337-BLH; lloc dels fets, plaça Esglé-
sia, s/n; data/hora, 08.10.02-12.50; núme-
ro Butll., 26607; import, 18,03 EUR.

Cognoms/nom, Esguerra Riaga, Rodrigo;
matrícula, B-5593-VL; lloc dels fets, c/
Jacint Verdaguer-Olivar; data/hora,
20.06.02-7.40; número Butll., 23220;
import, 18,03 EUR.
Castellbisbal, 25 de març de 2003.
L�Alcalde, Joan Playà i Guirado.

022003007248
A

Castellbisbal

ANUNCI

Aprovat per l�Ajuntament Ple, en sessió
ordinària celebrada el dia 31 de març de
2.003, l�expedient número 1 de Suplement
de Crèdits Extraordinaris del Pressupost
General Ordinari de l�Ajuntament de l�exerci-
ci de 2.003, pel present s�exposa al públic
per espai de quinze dies, a comptar des del
següent al de la publicació del present Edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant
els quals per persona interessada, podrà pre-
sentar-se davant de l�Ajuntament les reclama-
cions o suggeriments que estimi convenients,
tal i com disposen la Llei 39/88, de 28 de
desembre reguladora de les Hisendes Locals i
R.D. 500/1990, de 20 d�abril, en el ben entès
de que cas de que no sigui presentada cap
reclamació, o si les que es presentessin fossin
resoltes, l�acord inicial, serà elevat a defini-
tiu, sense necessitat d�adoptar-ne cap altre.

Castellbisbal, 1 d�abril de 2003.
L�Alcalde, Joan Playà i Guirado.

022003007292
A

Castellfollit de Riubregós

EDICTE

Per part de Salvador Huguet Solà s�ha
sol·licitat llicència ambiental per a l�exercici
de l�activitat d�explotació porcina destinada a
engreix a emplaçar en el polígon 1, parcel·la
35, d�aquest terme municipal.

En compliment del que disposa l�article 43
del Reglament General de desplegament de
la Llei 3/1998, aprovat per Decret 136/1999,
de 18 de maig, es sotmet a informació públi-
ca el projecte i demés de documentació pre-
sentada a efectes d�al·legacions.

Termini. 20 dies a comptar de la data d�a-
quest edicte

Lloc de consulta. Secretaria de l�Ajunta-
ment tots els dies laborables en hores d�ofici-
na.

Lloc de presentació d�al·legacions. Regis-
tre General de l�Ajuntament.

Castellfollit de Riubregós, 1 d�abril de
2003.

L�Alcalde, Felip Torreguitart Soldevila.

022003007279
A

Centelles

ANUNCI

Aprovat inicialment per l�Ajuntament en
Ple, en sessió celebrada el dia 28 de març de
2003, l�expedient de concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit M.P.
1/2003, que afectarà al pressupost municipal
vigent, queda exposat al públic pel termini
de 15 dies hàbils, durant els quals podrà ser
examinat a les oficines d�Intervenció de l�A-
juntament, i presentar-se les reclamacions
que s�estimin pertinents, tot això en aplicació
de l�article 151 de la llei 38/88 de 28 de
desembre que es remet a l�article 158.2, de la
mateixa llei, i l�article 20.1 que es remet a
l�article 38.2 del Reial Decret 500/90 de 20
d�abril.

Si no es presenta cap reclamació, l�expe-
dient s�entendrà aprovat definitivament, per
haver-ho disposat en l�acord inicial.

Centelles, 1 d�abril de 2003.
L�Alcalde, Miquel Arisa Coma.

022003007335
A

Cerdanyola del Vallès

EDICTE

L�Ajuntament Ple en sessió del dia 28 de

novembre de 2002, aprovà inicialment l�Or-
denança Reguladora de la Tinença d�Animals
Domèstics i de la Conducció i Tinença de
Gossos considerats potencialment perillosos.
No havent-se produït cap al·legació i suggeri-
ment contra aquesta durant la informació
publica efectuada, es considera aprovada
definitivament i en compliment del que dis-
posa l�article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�a-
bril, i l�article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15
d�abril, es publica íntegrament el text de l�or-
denança.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TINENÇA D�ANIMALS DOMÈSTICS I DE LA
CONDUCCIÓ I LA TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS

PREÀMBUL: NECESSITAT I JUSTIFICACIÓ

En els darrers anys s�ha incrementat consi-
derablement el número d�animals domèstics
a les ciutats. La tinença d�animals domèstics
comporta uns avantatges des del punt de
vista afectiu i emocional, però també com-
porta unes obligacions i responsabilitats que
cal observar, tant des del punt de vista dels
problemes que pot generar l�animal com per
la seva pròpia protecció.

Darrerament ha anat canviant la sensibili-
tat dels ciutadans i ciutadanes envers la
tinença d�animals domèstics i s�han aprovat
un seguit de noves lleis i decrets, com són
ara la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d�animals
potencialment perillosos, el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desen-
volupa la llei 50/1999, de 23 de desembre ,
sobre el règim jurídic de la tinença d�animals
potencialment perillosos i la llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos consi-
derats potencialment perillosos, tendents a
regular, amb major eficàcia, la tinença res-
ponsable.

Aquesta circumstància ha motivat la
redacció d�una nova Ordenança municipal
que reguli les conductes de les persones pro-
pietàries o posseïdores d�animals domèstics
adaptant-se a les noves normatives, per tal de
garantir una tinença responsable que millori
la convivència ciutadana, la qualitat de vida
de les persones i el benestar dels animals.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Article 1
1. La present Ordenança regula els requi-

sits exigibles en el terme municipal de Cer-
danyola del Vallès, per a la tinença, d�ani-
mals domèstics i assimilats, i també els utilit-
zats amb finalitats lucratives, esportives i
d�esbarjo, per tal d�aconseguir, d�una part les
condicions de salubritat i seguretat adients
per a l�entorn, i d�altra, l�adequada protecció
dels animals.
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2. Amb aquesta intenció, l�Ordenança té
en compte les molèsties i perills que poden
ocasionar els animals, el valor de la seva
companyia per un elevat nombre de perso-
nes, com és el cas de l�ajuda que poden pres-
tar, amb el seu ensinistrament i dedicació, els
gossos pigall, aquells que participin en tre-
balls de salvament i tots els altres en els quals
els animals domèstics proporcionen als
humans satisfaccions esportives o de recrea-
ció.
Article 2

1. Les normes contingudes en aquesta
Ordenança són d�aplicació als animals
domèstics i assimilats. Tenen aquesta consi-
deració els animals que es crien i es repro-
dueixen amb la finalitat de viure amb les per-
sones, per proporcionar-les-hi ajut especialit-
zat, pràctiques esportives i/o activitats d�es-
barjo, és a dir:

- els de companyia: gossos, gats, determi-
nades aus, ocells, etc.,

- els qui proporcionen ajuda especialitza-
da: gossos pigall i de vigilància d�obres i
empreses,

- animals d�aquari o de terrari sempre que
les seves condicions, mida i/o caràcter no
suposin perillositat.

2. Resten exclosos de la regulació d�aques-
ta ordenança, llevat de les mencions específi-
ques expresses, que s�hi facin:

a) Els animals que per les seves condicions
puguin ser considerats salvatges i/o exòtics,
la possessió dels quals haurà de ser comuni-
cada expressament a l�Ajuntament.

b) Les espècies protegides de la fauna
autòctona i no autòctona,

c) Els animals que es crien per a la produc-
ció de carn, de pell o d�algun altre producte
d�utilitat per a l�home,

d) Els animals de càrrega i els que treba-
llen en l�agricultura.

e) Els animals utilitzats per a l�experimen-
tació i altres finalitats científiques, els quals
es regiran per la Llei 5/1995.

CAPÍTOL II

LÍMITS I PROHIBICIONS A LA TINENÇA D�ANIMALS

Article 3
Estaran subjectes a l�obtenció de prèvia

llicència municipal en els terminis que deter-
mina en el seu cas l�Ordenança Municipal
Reguladora de la Intervenció Integral de la
Administració Municipal en les Activitats i
Instal·lacions, les activitats, a títol enunciatiu,
següents:

a) Els establiments hípics, siguin o no de
temporada, amb instal·lacions fixes o no, que
guardin cavalls per a la pràctica de l�equita-
ció amb finalitats esportives, recreatives i
turístiques.

b) Els centres d�animals de companyia i els
destinats a la reproducció, allotjament tem-
poral o permanent i/o subministrament d�ani-
mals per viure domesticats a les cases, princi-
palment gossos, gats i aus, i altres cànids des-
tinats a la caça i l�esport i que es divideixen
en:

- Llocs de cria: per a la reproducció i sub-
ministrament d�animals a tercers.

- Residències i refugis: Establiments desti-
nats a l�allotjament temporal.

- Caneres esportives: Establiments destinats
a guardar animals per a la caça.

- Escoles d�ensinistrament.
- Centres de recollida d�animals.
c) Entitats o agrupacions diverses no com-

preses entre les esmentades anteriorment. Es
divideixen en:

- Comerços de venda d�animals.
- Ocelleries: per a la reproducció i/o sub-

ministrament de petits animals, principalment
aus, amb destí als domicilis.

- Zoos ambulants, circs i entitats similars.
- Instal·lacions com granges d�animals des-

tinats al seu aprofitament.
Article 4

1. La tinença d�animals de corrals (conills,
coloms, lloros...) estarà subjecte a les ade-
quades condicions higiènic sanitàries i a la
no existència d�incomoditats ni perills per al
veïnat o per altres persones.

A partir de 4 animals s�ha de demanar
autorització expressa a l�Ajuntament.

2. Llevat d�autorització expressa que reco-
llirà les condicions específiques de l�excep-
ció i la llicència d�activitats si s�escau, no
està permès dins el nucli urbà consolidat, el
manteniment de bovins de producció làctica
(vaqueries), la tinença, la cria i la criança de
grans animals (cavalls, etc.), estables, qua-
dres, corrals de bestiar i granges d�aus.

TÍTOL II

DE LA TINENÇA D�ANIMALS

CAPÍTOL 1

NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Article 5
1. Amb caràcter general, s�autoritza la

tinença d�animals domèstics en els domicilis
particulars, sempre que les circumstàncies
d�allotjament en l�aspecte higiènic ho perme-
tin i que no es produeixi cap situació de
perill o incomoditat per al veïnat o per altres
persones en general, o per al propi animal.

2. La tinença de més de 5 gossos, 6 gats o
8 animals la suma dels quals estigui formada
per aquestes dues espècies, es considerarà
sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència,
implicarà la sol·licitud de llicència de nucli
zoològic, sense perjudici del nombre que
sigui aplicable d�acord amb la normativa
vigent.

L�Ajuntament podrà limitar, en tot cas,
previ informe tècnic el nombre d�animals que
la persona posseïdora pot mantenir, atenent a
les condicions i característiques de l�allotja-
ment, amb l�espècie i amb el medi on han de
viure.

3. La tinença d�animals salvatges, fora dels
parcs zoològics o àrees especials, haurà de
ser expressament autoritzada i requerirà el
compliment de les condicions de seguretat,
higiene i la total absència de molèsties i

perills.
La tinença d�animals salvatges i/o exòtics

de fauna no autòctona en habitatges estarà
sotmesa al compliment dels requisits i condi-
cions de la legislació aplicable, sempre i
quan es tracti d�espècies permeses pels trac-
tats internacionals i ratificats per l�Estat
espanyol. Els propietaris hauran de comuni-
car expressament a l�Ajuntament la seva
tinença i acreditar-ne la procedència legal.
En cap supòsit, no es permet la possessió d�a-
nimals salvatges i/o exòtics d�agressivitat
manifesta o potencialment perillosos, així
com dels animals susceptibles de poder pro-
vocar enverinaments per la seva mossegada o
picada o raonada alarma social.

4. Les persones que utilitzen gossos per a
la vigilància d�obres, els hauran de procurar
aliment, allotjament i atencions adequades, i
els tindran inscrits al cens de gossos. L�in-
compliment d�aquestes obligacions determi-
narà l�aplicació del que disposa l�article 39
d�aquesta Ordenança.

El no retirar el gos una vegada finalitzada
l�obra, es considerarà abandonament i serà
sancionat com a tal; aquests gossos seran, a
més a més, objecte de les mesures que pre-
veu l�article 13.2 d�aquesta ordenança.

5. Els animals afectats per malalties sus-
ceptibles de causar perill a les persones i els
que pateixin malalties incurables d�aquesta
naturalesa, s�hauran de sacrificar d�acord
amb les prescripcions facultatives.

6. Les persones propietàries o posseïdores
d�animals en les que no concorreixi les cir-
cumstàncies de l�apart anterior que no
puguin o no desitgin continuant tenir-los
hauran de procurar en primer terme, la seva
adopció a través dels establiments autoritzats
per aquest fi. En cas que no sigui possible
hauran de fer-se càrrec de la seva eutanàsia
d�acord amb les prescripcions legals que
conté el Decret 254/2000 de 24 de juliol.

7. El sacrifici de qualsevol animal s�haurà
de fer sota el control i la responsabilitat d�un
veterinari o veterinària, i utilitzant el mètode
que determini l�autoritat competent, que
comporti el mínim de sofriment per l�animal.

CAPÍTOL II

DE LES RESPONSABILITATS DE LES PERSONES
PROPIETÀRIES O POSSEÏDORES

Article 6
La persona posseïdora d�un animal, sense

perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la propietària, és responsable dels danys, els
perjudicis i les molèsties que ocasioni a la
població, coses, vies, espais públics i medi
natural, en general, d�acord amb el que esta-
bleix l�article 1905 del Codi Civil. També és
responsable i està obligada a adoptar les
mesures escaients per a impedir que els ani-
mals embrutin les vies i els espais públics.

CAPÍTOL III

DE LES FACULTATS MUNICIPALS

Article 7
Correspon al municipi:
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a) Establir i efectuar un cens de les espè-
cies d�animals domèstics (gossos i gats) d�a-
cord amb allò que es determina en aquesta
ordenança i en la legislació vigent.

b) Vetllar pel compliment de les normes
que es regulen en aquesta ordenança i les de
general compliment.

c) Recollir de la via pública i sacrificar ani-
mals domèstics d�acord amb les condicions
establertes en aquesta ordenança.

d) Vigilar i inspeccionar els establiments
de venda, guarda i cria d�animals domèstics.

e) Autoritzar totes les situacions especials
relatives a la tinença, manteniment i trans-
missions d�animals.

f) Ordenar el trasllat a un altre lloc ade-
quat dels animals que no compleixin els con-
dicionaments dels articles 10, 11 i 12.

g) En el cas d�incompliment greu o persis-
tent per part de les persones propietàries o
posseïdores de les obligacions que els ve
imposades per aquesta ordenança o per la
normativa estatal o autonòmica que sigui d�a-
plicació, l�Administració municipal podrà
disposar el trasllat dels animals a un establi-
ment adequat i/o adoptar qualsevol altre
mesura addicional necessària, les despeses
de les quals aniran a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.

CAPÍTOL IV

DE LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES
I DE LES POSSEÏDORES

Article 8
1. Les persones propietàries o posseïdores

d�animals domèstics estaran obligades a pro-
porcionar-los alimentació, atencions adequa-
des i el tractament preventiu i curatiu de les
malalties; a més d�aplicar les mesures sanità-
ries preventives que l�Autoritat municipal dis-
posi, i facilitar un allotjament d�acord amb
les exigències pròpies de la seva espècie.

2. Censar l�animal a l�Ajuntament de Cer-
danyola, en el cas que resideixi habitual-
ment, en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de la data de naixement, de la
seva adquisició o del canvi de residència.
Caldrà que l�animal o persona que el con-
dueixi porti la corresponent identificació cen-
sal quan circuli per la via pública.

L�Ajuntament podrà regular per ordenança
fiscal la taxa per l�expedició d�aquesta identi-
ficació.

3. Facilitar al personal tècnic de sanitat i/o
agents de l�autoritat municipal les visites
necessàries per comprovar les condicions
d�allotjament, manteniment i tracte de l�ani-
mal.

4. Les persones propietàries o posseïdores
d�animals que hagin causat lesions a perso-
nes o a d�altres animals, o amb animals sos-
pitosos de patir alguna malaltia de transmis-
sió, hauran de:

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

b) Comunicar-ho immediatament a les
autoritats sanitàries, i/o a l�Ajuntament, els

quals exigiran la presentació de la documen-
tació sanitària i censal de l�animal. L�incom-
pliment d�aquest precepte recaurà tant sobre
la persona propietària o posseïdora de l�ani-
mal, com sobre qualsevol altra que, en
absència dels anteriors, tingui coneixement
del fets.

c) Dipositar l�animal en observació. Cosa
que anirà a càrrec de la persona propietària.

d) En el termini de 48 hores posteriors a la
lesió caldrà presentar un certificat veterinari
de l�estat de l�animal i també als 14 dies d�i-
niciada l�observació veterinària.

e) Comunicar a l�Ajuntament, qualsevol
incidència que s�esdevingui (mort de l�ani-
mal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat),
durant el període d�observació veterinària
mitjançant el corresponent certificat.
Article 9

Queda expressament prohibit:
a) Ocasionar danys o cometre actes de

crueltat i maltractaments als animals domès-
tics en règim de convivència i captivitat.

b) La utilització d�animals en teatres, sales
de festa, filmacions o activitats de propagan-
da que suposin danys, sofriment o degrada-
ció de l�animal.

c) Realitzar actes públics o privats de bara-
lles d�animals o paròdies en les quals es mati,
fereixi o hostilitzi als animals, així com els
actes públics, no regulats legalment, l�objec-
tiu dels quals sigui la mort d�un animal.

d) Fer-ne donació com a premi, recom-
pensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la tran-
sacció onerosa d�animals.

e) Vendre�ls als menors d�edat i a les per-
sones incapacitades sense l�autorització dels
qui en tenen la potestat o la custòdia.

f) Vendre�ls als laboratoris o clíniques
sense subjecció a la normativa vigent.

g) Exercir la venda ambulant de qualsevol
animal, llevat d�autorització expressa.

h) L�abandonament d�animals.

TÍTOL III

DE LES CONDICIONS DE MANTENIMENT
DELS ANIMALS

CAPÍTOL I

DE L�ALLOTJAMENT I L�ALIMENTACIÓ

Article 10
1. Els animals de companyia han de dispo-

sar d�espai suficient i d�aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mante-
nen en zones exteriors i en casetes. Els ani-
mals de pes superior a 25 kg. no poden tenir
com a habitacle un espai inferior als 6 m2,
llevat dels qui romanguin en espais munici-
pals de caràcter temporal.

2. Es prohibeix mantenir els animals de
companyia en un lloc sense ventilació, sense
llum o en condicions climàtiques extremes.

3. La retirada dels excrements i de la orina
s�ha de fer de forma quotidiana, i s�han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats i
desinsectats convenientment.

4. Els gossos de guarda i vigilància d�o-
bres, empreses i habitatges, i de forma gene-
ral, els animals de companyia que es mante-
nen lligats o en un espai reduït, no poden
romandre en aquestes condicions de forma
permanent. Han de poder accedir a una
caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la
intempèrie. L�aixopluc ha de ser impermea-
ble i d�un material que aïlli de forma suficient
i que, alhora, no produeixi lesions a l�animal;
ha d�estar convenientment airejat i s�ha de
mantenir permanentment en bon estat de
conservació i neteja. S�han de prendre les
mesures que calguin per evitar-hi l�entrada
d�aigua així com l�escalfament excessiu
durant els mesos d�estiu.

5. Els animals de guarda, a més, s�hauran
de tenir de manera que no puguin fer mal als
vianants ni abandonar els recintes o provocar
cap accident. En aquest cas, caldrà col·locar
en lloc ben visible un rètol d�advertiment del
perill que suposa l�animal vigilant el recinte,
complir totes les normes aplicables als gossos
considerats potencialment perillosos.
Article 11

1. No es poden mantenir els animals de
companyia en vehicles estacionats més de 4
hores. En cap cas pot ser el lloc que els alber-
gui de forma permanent.

2. Durant els mesos d�estiu, els vehicles
que alberguin, temporalment, en el seu inte-
rior algun animal de companyia, s�han d�es-
tacionar en una zona d�ombra, i han de faci-
litar en tot moment la ventilació.

3. Es prohibeix tancar els animals de com-
panyia als maleters dels cotxes, llevat que
aquest estigui comunicat lliurement amb la
resta del recinte interior del vehicle, de
manera que quedi garantida la ventilació.
Article 12

Els animals han de disposar d�aigua pota-
ble, neta i degudament protegida del fred a
l�hivern per evitar que es geli. Se�ls ha de
facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir un bon nivell
de nutrició i salut.

CAPÍTOL II

DELS MITJANS DE SUBJECCIÓ

Article 13
1. Quan per causes justificades s�hagi de

mantenir l�animal subjecte en un lloc concret
durant un espai de temps determinat, el mitjà
de subjecció haurà de reunir els següents
requisits:

a) El mètode de subjecció habitual són les
cadenes escorredores. Les cadenes fixes
només s�utilitzaran en casos suficientment
justificats.

b) El collar i la cadena han de ser propor-
cionats a la talla i a la força de l�animal. No
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar
el moviment de l�animal. En cap cas la longi-
tud de la cadena pot ser inferior als 3 m.

c) Les cadenes escorredores han d�anar
sobre un cable horitzontal i han de permetre
que l�animal pugui jeure i arribar a l�aixo-
pluc.
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d) La cadenes de tipus fix han de portar un
dispositiu que eviti la torsió, enrotllament i la
immobilització de l�animal.

e) En cap cas el collar ha de ser la mateixa
cadena que els lliga, ni un collar de força o
que produeixi estrangulació.

TÍTOL IV

DE LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL

Article 14
1. Les persones posseïdores i/o propietà-

ries han de vetllar perquè el comportament
dels seus animals no destorbin la tranquil·litat
del veïnatge. A aquest efecte, es prohibeix,
des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar
en patis, terrasses, galeries i balcons o altres
espais oberts animals domèstics que pels seus
cants, crits, lladrucs o altres puguin causar
molèsties al veïnatge. També és prohibit en
hores diürnes quan l�especial condició o
caràcter de l�animal es manifestin amb
insistència.

2. Les persones posseïdores i/o propietà-
ries hauran de prendre les mesures necessà-
ries per evitar que romanguin gossos o gats
en balcons, terrasses i similars, quan les
deposicions i orines puguin afectar els pisos
inferior o a la via pública.

TÍTOL V

PRESÈNCIA D�ANIMALS DOMÈSTICS I DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA VIA
PÚBLICA

Article 15
A les vies públiques, els gossos aniran pro-

veïts de corretja o cadena amb collar. Caldrà
que l�animal o persona que el condueixi porti
la corresponent identificació censal. L�ús del
morrió serà ordenat per l�autoritat municipal
quan les circumstàncies així ho aconsellin i
mentre durin aquestes. Hauran de circular
amb morrió tots aquells gossos la perillositat
dels quals sigui raonablement previsible,
atesa la seva naturalesa i característiques, i
en tot cas, quan es tracti d�un gos de raça de
les considerades potencialment perilloses, en
virtut de la legislació estatal i autonòmica
vigent.
Article 16

1. Es considerarà gos vagabund aquell que
no tingui propietari o propietària reconeguts,
ni estigui censat.

2. Els gossos vagabunds i els que, sense
ser-ho, circulin per la població o vies interur-
banes sense identificació, seran recollits pels
serveis municipals o provincials i custodiats
durant un període d�observació de 8 dies.

3. Els gossos amb identificació que vagin
sols per la ciutat, seran recollits pels serveis
municipals o provincials corresponents. La
recollida serà comunicada a la persona pro-
pietària de l�animal, que comptarà amb un
termini de 10 dies, des de la comunicació
per a recuperar-lo Les despeses que es deri-
vin de la recollida i la custòdia aniran a
càrrec de la propietat.

4. Un cop transcorregut el termini regla-
mentari per a recuperar l�animal, en el supò-
sits dels apartats 2 i 3 d�aquest article, sense
que aquests hagin estat retirats pels seus pro-
pietaris o propietàries, l�Ajuntament podrà
donar-los en adopció directament o mit-
jançant entitat col·laboradora o procedir al
seu sacrifici eutanàsic. Les despeses de reco-
llida, manutenció i en el seu cas eutanàsia
aniran a càrrec de la persona propietària de
l�animal, independentment de les sancions
pertinents.

5. L�Ajuntament podrà delegar la recollida
d�animals vagabunds a Societats Protectores
d�Animals legalment constituïdes o a d�altres
empreses acreditades en aquest sector.
Article 17

1. El trasllat de gossos i gats per mitjà de
transport públic es realitzarà d�acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Genera-
litat de Catalunya o les autoritats competents
en cada cas.

2. Els gossos pigall, quan facin la funció de
guia, podran circular lliurement en els trans-
ports públics urbans, sempre que vagin
acompanyats pel seu propietari o propietària
i posseeixin les condicions higièniques i
sanitàries i de seguretat que preveuen les
ordenances.
Article 18

1. Queda expressament prohibida l�entra-
da de gossos en tot tipus d�establiments desti-
nats a la fabricació, emmagatzematge, trans-
port o manipulació d�aliments.

2. Les persones propietàries d�establiments
públics de tot tipus, tal com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, segons
els seu criteri, podran prohibir l�entrada i per-
manència de gossos en els seus establiments.
Però, tot i comptant amb la seva autorització,
s�exigirà per la mencionada entrada i per-
manència que els gossos portin la seva iden-
tificació, el morrió posat i vagin agafats amb
una corretja o cadena.
Article 19

Està prohibida la circulació o permanència
de gossos i altres animals a les piscines públi-
ques i a les zones de jocs d�infants. En els
parcs públics caldrà fer especial atenció a les
mesures de seguretat i higiene corresponent
que garantitzin la convivència entre la ciuta-
dania.
Article 20

1. Està prohibit deixar les deposicions
fecals dels gossos a les vies públiques, en
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de
persones, i en especial en els llocs que
freqüenten els infants. Les persones propietà-
ries o posseïdores dels animals són responsa-
bles de l�eliminació d�aquestes deposicions.
En el cas que es produeixi la infracció d�a-
questa norma, els agents de l�Autoritat Muni-
cipal podran requerir a aquestes o la persona
que condueixi el gos, que procedeixi a retirar
les deposicions de l�animal. Cas de no ser
atès el seu requeriment, podrà imposar la
sanció pertinent.

2. Les deposicions recollides es col·loca-

ran de manera higiènicament acceptable a
les bosses d�escombraries domiciliàries o en
els llocs que l�Autoritat Municipal destini
expressament a dit efecte. Està prohibit dipo-
sitar-les a les papereres públiques o a les
entrades de les clavegueres municipals.
Article 21

No es permet rentar animals a la via públi-
ca, parcs o zones verdes, ni fer-los beure
aigua amorrats als brolladors o a les font
públiques.
Article 22

Es prohibeix alimentar qualsevol animal a
la via pública i als espais públics, a les porta-
lades, finestres, terrasses i balcons, especial-
ment aquells dels que es desconeix la perso-
na propietària, com poden ser, gats, gossos,
coloms i altres.
Article 23

La circulació i conducció d�animals i vehi-
cles de tracció per la via pública s�ajustarà al
que disposa el Codi de Circulació i a les nor-
mes que pugui dictar l�Ajuntament.

TÍTOL VI

ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS

Article 24
1. Les activitats assenyalades a l�article 3

hauran de reunir com a mínim, per a ser
autoritzades, els següents requisits:

a) L�emplaçament necessari que tingui en
compte el suficient allunyament del nucli
urbà, quan així es consideri necessari, i que
les instal·lacions no molestin els habitatges
pròxims.

b) Construccions, instal·lacions i equips
que facilitin i proporcionin un ambient higiè-
nic i les necessàries accions zoosanitàries.

c) Facilitat per a l�eliminació d�excrements
i aigües residuals de manera que no compor-
tin perill per a la salut pública, ni cap mena
de molèstia.

d) Recintes, locals o gàbies per a l�aïlla-
ment i observació d�animals malalts o sospi-
tosos de malaltia fàcilment netejables i desin-
fectables.

e) Mitjans per a la neteja i desinfecció dels
locals, materials i utensilis que poden estar
en contacte amb els animals i, en el seu cas,
dels vehicles utilitzats per al seu transport,
quan aquest sigui necessari.

f) Mitjans per a la destrucció i eliminació
higiènica de cadàvers d�animals i matèries
contumaces.

g) Adequada manipulació dels animals
amb la finalitat de que es mantinguin en bon
estat de salut.

h) Instal·lacions que permetin unes condi-
cions de vida acceptables d�acord amb la
naturalesa de cadascun dels animals.

i) Els establiments dedicats a la venda d�a-
nimals, així com els seus criadors i guarde-
ries, han de comptar amb un veterinari asses-
sor i hauran de portar un registre d�entrades i
sortides d�animals degudament detallat.

j) La persona venedora d�un animal viu ha
de donar a la compradora el document acre-
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ditatiu de la raça de l�animal, edat, procedèn-
cia i altres característiques que siguin d�in-
terès.

2. Per a l�autorització de la posta en marxa
d�aquestes empreses i activitats, es necessi-
tarà, junt amb la documentació que requerei-
xi el Servei d�Activitats municipal, l�informe
d�un veterinari o veterinària acreditat que
inclogui un programa d�higiene i profilaxi
que haurà d�establir i supervisar les mesures
d�autocontrol adients de l�activitat de les
esmentades empreses o activitats.
Article 25

Els establiments de tractament, cura i allot-
jament d�animals, disposaran obligatòriament
de sales d�espera amb la finalitat que aquests
no quedin a la via pública, escales, etc.,
abans d�entrar als mencionats establiments.

TÍTOL VII

DE L�EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS

Article 26
1. Els laboratoris que utilitzen animals en

els seus experiments hauran de comptar, per
a les mencionades pràctiques, amb un direc-
tor o directora responsable amb títol universi-
tari superior i portar un llibre oficial d�entra-
des i sortides d�animals, en el qual constarà
la procedència de l�animal, finalitat de la
seva adquisició, data d�intervenció i destí de
les restes.

2. Els animals utilitzats en experiments
operatoris seran, en tot cas, intervinguts sota
anestèsia, se�ls haurà d�aplicar les cures pos-
toperatòries adequades, estant prohibit aban-
donar-los als seus propis mitjans després de
l�experimentació. La bisecció d�animals úni-
cament podrà ser realitzada per finalitats
científiques i per persones amb títol facultatiu
en els llocs expressament autoritzats, havent
d�anestesiar prèviament l�animal.

3. Està prohibit subministrar injustificada-
ment qualsevol substància verinosa, estupefa-
ents o drogues a animals, o exposar-los al
contacte amb les esmentades substàncies.

TÍTOL VIII

DELS GOSSOS I GATS

CAPÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Article 27
Les normes contingudes en aquest Títol

són directament aplicables als gossos i gats,
de qualsevol raça, i complementen o suplei-
xen les normes de caràcter general regulades
en aquesta Ordenança, que s�apliquen a tots
els animals, sense perjudici de la normativa
estatal o autonòmica que sigui d�aplicació,
en tot allò que aquesta Ordenança no hagi
previst o se�n hi pugui oposar i, especialment
pel que fa a les normes estatals i autonòmi-
ques, reguladores de la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

CAPÍTOL II

DEL REGISTRE I DE LA IDENTIFICACIÓ

Article 28
1. Les persones propietàries o posseïdores

de gossos i gats estan obligades a inscriure
els seus animals en el Cens Municipal d�ani-
mals de Companyia en el Servei Municipal
corresponent i a proveir-se de la targeta
Sanitària, en el termini de 3 mesos compta-
dors des de la data de naixement o des de
l�adquisició o canvi de residència de l�ani-
mal. La inscripció es farà mitjançant petició
normalitzada, en l�imprès de sol·licitud facili-
tat pel Servei de Sanitat o per l�Oficina d�A-
tenció al Ciutadà.

2. En el moment de la inscripció en el
cens serà lliurada a la persona propietària
una identificació censal en la qual ha de
constar el nom de l�animal i les dades de la
persona propietària o posseïdora, d�acord
amb la normativa vigent. Caldrà que l�animal
o persona que el condueixi porti aquesta
identificació quan circuli per la via pública.

L�Ajuntament podrà establir la peridiocitat
de renovació de la identificació censal i la
taxa corresponent.

3. Les baixes per mort i desaparició dels
animals seran comunicades per les persones
propietàries o posseïdores a l�Ajuntament en
el termini de 10 dies a partir que es produei-
xin, acompanyant la Targeta Sanitària de l�a-
nimal amb un certificat del professional vete-
rinari que l�hagi visitat justificant de la seva
mort.

4. Les persones propietàries i/o posseïdo-
res de gossos que canviïn de domicili o trans-
fereixen la possessió de l�animal, ho comuni-
caran en el termini de 10 dies a l�Oficina de
Cens Caní.

5. A petició de la persona propietària i
sota el control veterinari municipal, l�obser-
vació antiràbica dels gossos agressors, podrà
fer-se en el seu domicili sempre que el gos
estigui vacunat contra la ràbia i inclòs en els
Registres corresponents. En qualsevol cas les
depeses derivades d�aquest període aniran a
càrrec de la persona propietària.
Article 29

1. La identificació dels animals de com-
panyia (gossos i gats) es realitzarà obligatòria-
ment i en el termini màxim de 3 mesos des
del seu naixement, d�adquisició, o de canvi
de residència de l�animal, per un dels siste-
mes següents, que s�adaptaran en tot cas a la
normativa de la Unió Europea.

a) Tatuatge a la pell, a la cara interna del
pavelló auricular o en qualsevol de les cuixes
del darrere, a nivell de l�engonal, mitjançant
dermògraf o un altre sistema que garanteixi el
caràcter indeleble. Aquestes marques consta-
ran d�un codi alfanumèric que permeti, en tot
cas, identificar l�animal i garantir la no dupli-
citat, mitjançant un sistema d�assignació
reconegut per la Direcció General de Pro-
ducció i Indústries agroalimentàries, d�acord
amb el que estableixen els articles 6.1 i 6.2
del Decret 328/1998, de 24 de desembre del
Departament d�Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

b) Implantació d�un microxip (càpsula por-
tadora d�un dispositiu electrònic que conté
un codi alfanumèric que permet la identifica-
ció de l�animal).

El microxip s�implantarà a la banda esque-
rra del coll de l�animal. Si per causa justifica-
da no es pogués implantar en aquest lloc, es
podrà implantar en la zona de la creu, entre
les dues espatlles, i es farà constar expressa-
ment aquest fet en el document acreditatiu
de la realització del marcatge.

El microxip ha de complir les característi-
ques següents:

1. Ha d�estar dotat d�un sistema antimigra-
tori i d�un recobriment biològicament com-
patible.

2. L�estructura del codi alfanumèric que
incorporen s�ha d�adaptar al que estableix la
norma ISO 11.784.

3. El sistema d�intercanvi d�energia entre el
dispositiu i el lector s�ha d�adaptar al que
estableix la norma ISO 11785.

c) En el cas d�animals considerats poten-
cialment perillosos la identificació haurà de
ser sempre amb microxip.
Article 30

1. El marcatge dels animals de companyia
ha de ser realitzat en condicions d�asèpsia
per personal qualificat que pertanyi a un enti-
tat reconeguda pel Departament correspo-
nent de la Generalitat de Catalunya, que
pugui gestionar els sistemes d�identificació,
d�acord amb el que estableix l�article 6.1 del
Decret 328/1988, de 24 de desembre.

2. La persona o entitat responsable del
marcatge de l�animal ha de lliurar al seu pos-
seïdor o posseïdora un document acreditatiu
d�aquest fet on ha de constar, almenys, les
dades següents: els sistema d�identificació
utilitzat, el lloc on s�ha aplicat, el codi d�i-
dentificació, les dades de la persona o l�enti-
tat que realitza aquest marcatge, l�espècie
animal, la raça, el sexe i la data de naixe-
ment de l�animal.

3. En qualsevol transacció d�un animal de
companyia s�haurà de lliurar al nou posseï-
dor o posseïdora el document acreditatiu de
la identificació de l�animal.

4. En el cas d�il·legalitat d�una marca
s�haurà de realitzar un nou marcatge. En
aquest cas, la persona o entitat que realitzi el
remarcatge farà constar en el document acre-
ditatiu que estableix l�apartat 2 d�aquest arti-
cle, les dades de la marca anterior.

CAPÍTOL II

NORMES SANITÀRIES

Article 31
1. Les persones propietàries o posseïdores

hauran de disposar de la corresponent docu-
mentació sanitària en la qual s�especificaran
les característiques de l�animal i l�estat sanita-
ri i hauran de procurar-los el subministra-
ment de les vacunes o tractaments obligatoris
que determini l�autoritat municipal o qualse-
vol altra competent.

2. Els veterinaris o veterinàries, clíniques,
consultes o hospitals veterinaris estan obli-
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gats a comunicar tota malaltia transmissible i
de facilitar les dades que amb finalitats
sanitàries l�Ajuntament els requereixi. També
estan obligats a tenir un arxiu amb la fitxa clí-
nica dels animals que hagin visitat. Aquest
fitxer ha d�estar a disposició de l�autoritat
competent. L�Ajuntament només podrà utilit-
zar aquestes dades amb finalitat estadística,
de promoció o prevenció sanitària i de con-
trol dels animals domèstics del municipi, d�a-
cord amb allò que disposa el règim de pro-
tecció de dades establert per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre.

3. Amb una periodicitat no superior als
dos anys, les autoritats administratives
podran ordenar als propietaris o posseïdors
de gossos i gats, una revisió veterinària obli-
gatòria, amb fins de control i prevenció de
salut dels animals domèstics del municipi.

TÍTOL IX

DELS GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 32
1. Tenen la consideració de gossos consi-

derats potencialment perillosos, aquells que
presentin una o més circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d�agres-
sions a persones o a 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 a llurs encreuaments: pit bull
terrier, staffordhire bull terrier, american staf-
fodhire terrier, rotwiler, dogo argentí, fila bra-
sileiro, tosa inu, akita inu, bullmastiff, dober-
man, dog de Burdeos, mastí napolità i presa
canari, sense perjudici de qualsevol altre raça
que determini l�autoritat competent.

d) Aquells gossos, les característiques dels
quals es corresponguin amb totes o la majo-
ria, amb les següents:

1) Musculatura forta, aspecte poderós,
robust, configuració atlètica, agilitat, vigor y
resistència.

2) Marcat caràcter i gran valor.
3) Pèl curt.
4) Perímetre toràcic comprès entre els 60 i

80 cm, altura a la creu entre els 50 i 70 cm i
pes superior als 20 kg.

5) Cap voluminós, cuboide, robust, con
crani ample i gran i grans galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca
robusta, ampla i profunda.

6) Coll ample, musculós i curt.
7) Pit massís, ample, gran, profund, coste-

lles arquejades i llom musculat i curt.
8) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i

robustes i extremitats posteriors molt muscu-
loses, amb potes relativament llargues for-
mant un angle moderat.

e) Els gossos que no es trobin inclosos en
l�apartat anterior, seran considerats potencial-
ment perillosos, quan manifestin un caràcter
marcadament agressiu. Correspon a l�Ajunta-
ment determinar la potencial perillositat, que
haurà de fer-ho en atenció a criteris objec-
tius, bé d�ofici o després d�una notificació o

denúncia, amb l�informe previ d�un veterinari
o veterinària habilitats per a aquesta tasca. La
persona propietària o posseïdora d�aquest gos
disposarà del termini d�un mes des que l�au-
toritat municipal li comuniqui la potencial
perillositat de l�animal per sol·licitar la
corresponent llicència.
Article 33

1. Les persones propietàries, posseïdores o
conductores hauran de disposar de la corres-
ponent llicència administrativa, per a la
tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, que ha d�emetre l�Ajuntament en
el qual el gos resideix habitualment i on ha
d�estar censat. Aquesta llicència es regirà pel
Real Decret 287/2002,de 22 de març, que
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d�animals potencialment perillosos o
normes posteriors que es puguin dictar.

2. La llicència tindrà un període de valide-
sa de 5 anys, la qual podrà ser renovada, a
petició de l�interessat, per períodes succes-
sius de la mateixa durada.

3. Tota persona que condueixi un gos
potencialment perillós en espai públic
(màxim un gos per persona) haurà de portar
la corresponent llicència administrativa i la
certificació acreditativa de la inscripció de
l�animal en el Registre Municipal d�Animals
Potencialment Perillosos.

4. L�Ajuntament establirà mitjançant la
corresponent ordenança fiscal la taxa per
l�expedició de les llicències preceptives per a
la tinença o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.
Article 34

Les persones propietàries, posseïdores o
conductores d�un gos potencialment perillós
per espais públics, han de reunir els següents
requisits, tant per a l�obtenció com per a la
renovació de la llicència administrativa:

a) Ser majors d�edat.
b) No haver estat comdemnades per delic-

tes d�homicidi, lesions, tortures, contra la lli-
bertat o contra la integritat moral, la llibertat
sexual i la salut pública, associació amb
banda armada o de narcotràfic, així com no
estar privades per resolució judicial del dret a
la tinença d�animals potencialment perillo-
sos. La persona sol·licitant de la llicència
haurà d�aportar el corresponent certificat
emès pels òrgans competents del Ministeri de
Justícia.

c) No haver estar sancionat per infraccions
greus o molt greus amb alguna de les san-
cions accessòries de les que preveu l�article
13.3 de la Llei de les Corts Generals
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic d�animals potencialment perillosos.
No obstant això, no serà impediment per a
l�obtenció o, en el seu cas, renovació de la
llicència, haver estat sancionat amb la sus-
pensió temporal d�aquesta, sempre que, en el
moment de la sol·licitud, la sanció de sus-
pensió anteriorment imposada hagi estat
complerta íntegrament.

d) Igualment, no haver estat sancionades
per infraccions greus o molt greus que hagin

comportat decomís de l�animal, d�acord amb
els articles 10 i següents de la Llei del Parla-
ment de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos potencialment
perillosos.

e) Disposar de capacitat física i aptitud psi-
cològica per a la tinença de gossos potencial-
ment perillosos. Aquest requisit s�acreditarà
mitjançant certificat emès pels centres de
reconeixement per a l�obtenció o revisió de
permisos de conduir autoritzats pel Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social. Aquest
certificat s�haurà d�emetre amb la comprova-
ció prèvia del compliment dels requisits de
capacitat física i aptitud psicològica, de con-
formitat amb el que estableix l�article 6 del
Reial Decret 287/2002, de 22 de març i
tindrà la vigència establerta a l�article 7 de
mateix Reial decret.

f) Acreditació d�haver formalitzat una asse-
gurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a
150.253 EUR, d�acord amb el que estableix
l�article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, en la redacció que en fa la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fis-
cals i administratives. En aquesta pòlissa
haurà de figurar les dades d�identificació de
l�animal. Anualment coincidint amb la reno-
vació de la pòlissa, s�haurà de lliurar-ne una
còpia a l�Ajuntament per tal que pugui com-
provar la seva vigència.

g) Document acreditatiu de la identificació
mitjançant microxip, emesa pel nucli zoolò-
gic de procedència de l�animal.
Article 35

1. A les vies públiques, a les parts comu-
nes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d�ús públic on
la seva presència no estigui expressament
prohibida, els gossos a què fa referència l�ar-
ticle anterior, han d�anar lligats, amb cadena
o corretja no extensible de menys de 2 m. i
proveïts del corresponent morrió, la persona
conductora del gos haurà de portar a sobre la
llicència per a la tinença i la identificació
censal del gos. No es pot portar més d�un gos
dels considerats potencialment perillosos, per
persona.

2. Les instal·lacions que alberguin els gos-
sos a què fa referència l�article 32, han d�es-
tar convenientment senyalitzades, amb l�ad-
vertiment que hi ha un gos d�aquest tipus, i
han de tenir les característiques següents, a fi
d�evitat que els animals en surtin i cometin
danys a tercers:

a) Les parets i les tanques ha d�ésser sufi-
cientment 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�és-
ser 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.

La sostracció o pèrdua de l�animal haurà
de ser comunicada pel seu titular al respon-
sable del Registre Municipal, en el termini
màxim de quaranta-vuit hores des que tingui
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coneixement d�aquests fets.
Article 36

1. Les persones propietàries o posseïdores
de gossos potencialment perillosos hauran
d�inscriure l�animal en el registre censal de
l�Ajuntament de la residència habitual d�a-
quest. Haurà d�especificar la raça i les altres
circumstàncies que siguin determinants de la
possible perillositat.

2. En el Registre censal de l�Ajuntament,
de gossos potencialment perillosos, s�anota-
ran totes les dades a què fa referència el
Decret 170/2002, d�11 de juny, sobre mesu-
res en matèria de gossos considerats poten-
cialment perillós (Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya 3663, de 25/6/2002, pàg.
11449).

3. Igualment, a l�esmentat registre s�hi ano-
taran les agressions de gossos a persones o a
altres animals. A aquests efectes, els centes
sanitaris i els centres veterinaris hauran de
comunicar les agressions de què tinguin
coneixement al Departament de Sanitat i
Salut Pública de l�Ajuntament.

4. Les dades personals contingudes en
aquest Registre gaudeix del règim de protec-
ció de dades establert per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre.
Article 37

1. Les residències d�animals de compan-
yia, els centres d�ensinistrament i les altres
instal·lacions fetes per a mantenir temporal-
ment els animals domèstics de companyia
han d�estar declarades nuclis zoològics pel
Departament de Medi Ambient de la Genera-
litat. Estan obligats a sol·licitar l�autorització i
la inscripció en el Registre general de nuclis
zoològics, tots els establiments especificats a
l�article 3 encara que es realitzin conjunta-
ment amb activitats diferents o a l�interior
d�establiments polivalents.

També tindran la categoria de nuclis
zoològics la tinença per un particular de
diverses espècies zoològiques diferents i/o en
un nombre que pugui comportar riscos sani-
taris es considerarà com a col·lecció zoològi-
ca privada. Les persones particulars que rea-
litzin periòdicament venda de les seves cries,
seran considerades, als efectes d�aquesta dis-
posició, com a criadores i, per tant, estaran
sotmeses al que estableix aquesta Orde-
nança.

Els zoos, circs i col·leccions zoològiques
ambulants hauran de notificar a les oficines
comarcals i als serveis territorials del Depar-
tament de Medi Ambient la seva ubicació i el
període d�estada a l�efecte de poder realitzar
els controls oportuns sobre l�estat sanitari i de
protecció dels animals.

2. Els animals que es vulguin utilitzar per a
la reproducció han de superar els test de
comportament que garanteixin l�absència de
comportaments agressius anòmals.

3. Les persones titulars dels centres i/o
establiments especificats hauran de sol·licitar
la corresponent inscripció al Registre prèvia-
ment a l�inici de les seves activitats.

Les sol·licituds es presentaran a les ofici-
nes comarcals i als serveis territorials del

Departament de Medi Ambient junt amb els
documents següents:

Memòria de l�activitat.
Llicència municipal.
Projecte d�instal·lació.
Llista d�animals.
Per a l�autorització i el registre com a nucli

zoològic hauran de complir, a més del que
disposa la Llei de protecció dels animals, els
requisits assenyalats en l�article 24 de la pre-
sent ordenança.

Els establiments registrats només podran
realitzar les activitats per a les quals han estat
autoritzats i registrats, i es considerarà clan-
destina qualsevol altra.

Aquests centres hauran de portar un llibre
de registre on s�especifiqui, per a cada ani-
mal, el següent:

Data d�entrada.
Procedència.
Identificació individual de l�espècie o

raça.
Data de sortida.
Destinació.
4. Els centres o establiments venedors d�a-

nimals del terme municipal de Cerdanyola
del Vallès, tindran l�obligació d�informar l�A-
juntament de totes les vendes de gossos que
es troben tipificats en l�article 32 d�aquesta
Ordenança. L�Ajuntament facilitarà als esta-
bliments els formularis corresponents, per tal
que siguin emplenats pels comerciants i lliu-
rats a l�Ajuntament degudament signats i
segellats.
Article 38

1. L�ensinistrament d�atac i de defensa
només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i de guarda d�empreses de segure-
tat i dels diferent cossos de seguretat.

2. Les activitats relacionades amb l�ensi-
nistrament de gossos només poden ser realit-
zades en els centres o les instal·lacions legal-
ment autoritzats i per professionals que tin-
guin la formació i els coneixements necessa-
ris avalats per la titulació reconeguda oficial-
ment.

TÍTOL X

DEL RÈGIM SANCIONADOR

Article 39
Infraccions:
Es considerarà infracció l�incompliment de

les normes que preveu aquesta ordenança i
subsidiàriament les que puguin contemplar la
legislació vigent al respecte.

Als efectes d�aquesta ordenança, les
infraccions es classificaran en lleus, greus, i
molt greus, atenent a criteris de risc per la
salut, grau de negligència, gravetat del perju-
dici produït i reincidències.
1. Infraccions de caràcter lleu

Es consideren infraccions lleus els incom-
pliments en matèria d�identificacions, així
com la no observança de les obligacions d�a-
questa Ordenança que no tinguin trans-
cendència greu per la higiene, la seguretat, la
tranquil·litat de la ciutadania i la protecció

dels animals.
a) La no observança de les obligacions

d�aquesta ordenança que no tinguin trans-
cendència greu per la higiene, seguretat i/o
tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.

b) No censar l�animal domèstic.
c) Possessió d�una animal domèstic sense

la cartilla sanitària actualitzada.
d) La circulació d�un gos per la via pública

sense portar cadena o corretja.
e) No identificar, de forma permanent, els

animals de companyia mitjançant microxips
o tatuatges homologats, o no portar la corres-
ponent identificació censal.

f) No comunicar la mort, transferència o
desaparició de l�animal en el termini estipulat
per la normativa.

g) Tinença d�animals salvatges i/o exòtics
sense haver-ho comunicat a l�Ajuntament.

h) Sotmetre els animals a tracte vexatori o
a la realització de comportaments impropis
de la seva condició, quan no comporti un
risc greu per a la seva salut.

i) Fer donació d�un animal, llevat que sigui
considerat potencialment perillós com a
premi, recompensa o regal per altres adquisi-
cions.

j) Vendre animals a menors.
k) No tenir els gossos de vigilància degu-

dament senyalitzats i amb les degudes condi-
cions de seguretat.

l) El transport d�animals que incompleixi
allò que disposi la normativa vigent.

m) Permetre l� entrada de gossos i gats en
llocs no autoritzats.

n) Mantenir animals en llocs a on no es
pugui exercir sobre ells l�adequada vigilància
i atenció, quan no comporti un risc greu per
a la seva salut.

o) Embrutar les vies i/o espais públics amb
deposicions fecals dels gossos, com també
dipositar defecacions dels animals fora dels
llocs destinats a tal fi.

p) Donar aliments als animals en les vies o
espais públics.

q) Per als veterinaris, consultoris o clíni-
ques veterinàries, la manca d�arxiu, o arxiu
incomplet, amb els animals, objecte de vacu-
nació o tractament obligatori.

r) Qualsevol altra acció o omissió contrà-
ria a aquesta Ordenança no prevista expres-
sament per aquest article, però que estigui
tipificada com a lleu en qualsevol de les dis-
posicions autonòmiques o sectorials d�aplica-
ció
2. Infraccions de caràcter greu

Es consideren infraccions greus els incom-
pliments en matèria d�autoritzacions, així
com la no observança de les obligacions d�a-
questa ordenança que tinguin transcendència
greu per la higiene, seguretat, tranquil·litat de
la ciutadania i la protecció dels animals.

a) Mantenir els animals en condicions
higiènic sanitàries no adequades o que pre-
sentin perill o molèsties importants per els
veïns o d�altres persones o pel propi animal.

b) No aplicar els tractaments obligatoris
que, en el seu cas, senyali l�autoritat compe-
tent.
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c) No prestar als animals assistència vete-
rinària adequada davant malalties o pati-
ments greus manifestos.

d) Maltractar o agredir els animals, sempre
que no comporti conseqüències greus per a
la seva salut.

e) La negativa o resistència a subministrar
dades o a facilitar la informació o documen-
tació requerida per les autoritats competents
o els seus agents en el compliment de les
seves funcions.

f) No presentar la documentació sanitària,
ni els certificats veterinaris , ni les dades de
l�animal agressor a l�Administració.

g) Fer participar els animals en espectacles
sense autorització administrativa que suposin
danys, sofriment o degradació de l�animal.

h) Vendre animals als laboratoris o clíni-
ques sense control de l�administració.

i) La utilització d�animals amb fins comer-
cials, llevat de casos autoritzats.

j) La venda d�animals no autoritzada, ni
registrada.

k) L�incompliment, per part els establi-
ments de venda d�animals, de l�obligació de
vendre desparasitats i lliures de tota malaltia
transmissible.

l) Sacrificar animals domèstics sense con-
trol veterinari

m) L�enterrament, incineració o qualsevol
altre mètode d�eliminació de gossos i gats
morts que no es dugui a terme en establi-
ments autoritzats o no seguint les especifica-
cions que estableixin les autoritats sanitàries.

n) L�incompliment de les prohibicions
establertes en l�article 19.

o) L�incompliment dels requeriments i
exigències que les autoritats corresponents
estableixin específicament per animals cata-
logats com a potencialment perillosos o de
perillositat constatada.

p) No tenir contractada una assegurança
de responsabilitat civil pels gossos potencial-
ment perillosos.

q) La venda o donació d�un gos classificat
com a potencialment perillós a menors d�e-
dat.

r) Portar animals classificats de potencial-
ment perillosos o de perillositat constatada,
deslligats i sense morrió a la via pública, a les
parts comuns dels immobles col·lectius i als
llocs i als espais públics en general.

s) La conducció d�un animal potencial-
ment perillós per un menor d�edat.

t) L�incompliment, per part dels establi-
ments, de les condicions per el manteniment
temporal d�animals, cria o venda dels matei-
xos o qualsevol altre requisit o condició esta-
blert per la legislació vigent.

u) La reincidència en la comissió d�una
infracció lleu o la comissió de dues faltes
lleus en un període de sis mesos.

v) Qualsevol altra acció o omissió d�a-
questa Ordenança no prevista en aquest arti-
cle, però que estigui tipificada com a greu en
qualsevol de les disposicions autonòmiques o
sectorials d�aplicació.
3 . Infraccions de caràcter molt greu

Es consideren infraccions de caràcter molt

greu els incompliments en matèria d�autorit-
zacions, així com la no observança de les
obligacions d�aquesta Ordenança que tinguin
una transcendència molt greu per la higiene,
la seguretat, la tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes i en matèria de protecció dels ani-
mals.

Sense menyspreu d�altres infraccions molt
greus tipificades en la legislació autonòmica
específica o en la normativa sectorial d�apli-
cació, de conformitat amb la present Orde-
nança, es consideren infraccions molt greus:

a) L�abandonament de l�animal
b) Incomplir l�obligació d�identificar i cen-

sar a l�animal potencialment perillós havent
estat requerit per fer-ho, en els terminis fixats.

c) Realitzar activitats d�ensinistrament d�a-
tac no autoritzades.

d) Organitzar i participar en la realització
de baralles d�animals, en els temes establerts
en l�article 9 d�aquesta ordenança.

e) Causar patiment i/o la mort d�animals
mitjançant actes d�agressió o subministra-
ment de substàncies tòxiques.

f) El maltractament, mutilació i agressions
físiques als animals realitzades amb acarnis-
sament.

g) El manteniment dels animals sense l�ali-
mentació necessària i/o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higiènic sani-
tari i de benestar, quan els perjudicis als ani-
mals siguin greus.

h) La esterilització, la pràctica de mutila-
cions i el sacrifici d�animals sense control
veterinari o en contra del que estableix la Llei
de protecció dels animals i normes desenvo-
lupades.

i) També tindran consideració d�infrac-
cions molt greus la reincidència en la comis-
sió d�infraccions greus o de la comissió de
dues faltes greus en un període de sis mesos.

j) Qualsevol altre acció o omissió d�aques-
ta Ordenança no previstes en aquest article,
però que estiguin tipificades com a molt
greus en qualsevol de les disposicions
autonòmiques o sectorials d�aplicació.
Article 40

Les sancions a aplicar seran les següents:
1. Les infraccions lleus seran sancionades

amb multes de 90 fins al 300 EUR.
2. Les infraccions greus seran sancionades

amb multes de 300, 1 a 1.502 EUR.
3. Les infraccions de caràcter molt greu

seran sancionades amb multes de 1.502,1 a
15.025 EUR.
Article 41

Com a altres mesures provisionals i san-
cionadores:

1. Comissar temporalment l�animal- per
infracció molt greu- fins que les persones
propietàries o encarregades dels animals
solucionin el problema o compleixin els
requeriments i condicions que se�ls imposin.

2. La resolució sancionadora ordenarà el
comís dels animals objecte de la infracció
quan sigui necessari garantir la integritat físi-
ca de l�animal.

3. Els animals comissats es mantindran en
instal·lacions habilitades a l�efecte i seran

preferentment cedits a tercers en adopció i,
en ultima instància, sacrificats.

4. Les infraccions greus o molt greus
podran comportar el tancament temporal de
les instal·lacions, locals o establiments res-
pectius, fins a un màxim de dos anys per les
greus i un màxim de 4 anys per les molts
greus, així com la prohibició d�adquirir altres
animals per un període màxim de 4 anys-
sens menyspreu de que es promogui la pèr-
dua de l�autorització administrativa o la inha-
bilitació definitiva de posseir animals.

5. Les despeses derivades del decomís d�a-
nimals aniran a càrrec dels seus propietaris o
propietàries.
Article 42

De la graduació de les sancions
Per la graduació de les sancions es tindran

en compte les següents circumstàncies:
1. La transcendència social o sanitària i el

perjudici causat per la infracció comesa.
2. L�ànim de lucre il·lícit i la quantia del

benefici obtingut en la comissió de la infrac-
ció.

3. La reiteració en la comissió d�infrac-
cions.

4. Qualsevol altre circumstància que
pugui incidir en el grau de responsabilitat de
la infracció comesa, en un senti atenuant o
agreujant.

5. En el suposat de que uns mateixos fets
siguin constitutius de dues o mes infraccions
administratives, tipificades en diferents nor-
mes, s�imposarà la sanció de major quantia,
sent competent per instruir i resoldre l�expe-
dient, l�òrgan en el qual resideixi la potestat
sancionadora.
Article 43

Procediment sancionador
1. El procediment aplicable serà el regulat

al decret 278/93 de 9 de novembre. En allò
que no prevegi aquest decret s�aplicarà la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i
procediment Administratiu Comú i disposi-
cions reglamentàries de desplegament per a
l�exercici de la potestat sancionadora.

2. Quan es tracti d�infraccions susceptibles
de sancions superiors a les que podria impo-
sar l�Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
d�acord amb les potestats i capacitats que tin-
gui atribuïdes, instruirà l�expedient i l�elevarà
a l�autoritat administrativa competent perquè
el resolgui.
Disposicions addicionals

Primera. - El procediment sancionador es
desenvoluparà de conformitat amb el que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre
de règim jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú;
el Reial Decret 1398/93, de 4 d�agost, pel
que s�aprova el Reglament de Procediment
per a l�exercici de la potestat sancionadora,
el Decret 278/93, de 9 de novembre i altres
normes concordants previstes a l�ordenament
jurídic.

Segona. - En tot allò no regulat en la pre-
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sent Ordenança s�estarà al que disposi la
legislació autonòmica especifica i/o normati-
va sectorial d�aplicació.
Disposició derogatòria i finals

Disposició derogatòria
Amb l�aprovació d�aquesta ordenança, es

deroga l�Ordenança Reguladora de la
Tinença d�animals, aprovada pel Ple de l�A-
juntament de Cerdanyola del Vallès en data
30 de maig de 1986, i va ser publicada ínte-
grament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
data 23 de juliol de 1986. Va ser modificada
per acord del Ple de l�Ajuntament en sessió
que es va fer el dia 27 de juliol de 2000 i va
ser publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA núm. 272, de 13 de novembre de 2000.
Disposició Final

La present ordenança entrarà en vigor l�en-
demà de la seva publicació al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA.

El que es fa públic per general coneixe-
ment.

Cerdanyola del Vallès, 21 de març de
2003.

L�Alcaldessa, Cristina Real Masdeu.

022003007423
A

Cornellà de Llobregat

EDICTE

L�Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en
sessió del Ple de data 7 d�abril de 2003, va
aprovar entre altres, els següents:

ACORDS

Primer. - Aprovar inicialment la Modifica-
ció puntual del Pla General Metropolità de
14 de juliol de 1976, a l�àmbit delimitat pels
carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan
Despí, carretera de Sant Boi i avinguda del
Baix Llobregat (instal·lacions d�Aigües de
Barcelona), de Cornellà de Llobregat, redac-
tat per l�enginyer de Camins Manuel Herce i
l�Arquitecte Sergi Godia, a petició de la pro-
pietat.

Segon. - Sotmetre l�aprovació de l�esmen-
tat expedient a informació pública mitjançant
inserció d�edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris
de major difusió de la província, pel període
d�un mes, als efectes de què durant aquest
termini puguin formular-se les al·legacions
que s�estimin convenients.

Quart. - Notificar el present acord a la
Societat General d�Aigües de Barcelona, pel
seu coneixement i efectes.

Cornellà de Llobregat, 8 d�abril de 2003.
L�Alcalde, p.d.f., la Cap Administrativa

d�Urbanisme, Habitatge i Infraestructures,
Maria Teresa Mateo López.

022003007748
A

Cornellà de Llobregat

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà.
b) Dependència que tramita l�Expedient:

Departament de Contractació.
c) número d�expedient: 03-027.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: Serveis de ges-

tió dels bucs d�assaig musical.
b) Divisió per lots i número: �.
c) Lloc d�execució: Bucs d�Assaig �La fac-

toria musical�, Plaça Maria Sanpere, s/n.
b) Termini d�execució o data límit de lliu-

rament: El contracte tindrà una durada de 2
anys a partir del 1 de maig de 2003, amb
excepció del mes d�agost que romandrà tan-
cat el servei.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Concurs.
c) Forma: Obert.

4. Pressupost base de licitació
Import anyal (IVA inclòs): 26.000 EUR.
Import total pels dos anys del contracte

(IVA inclòs): 52.000 EUR.
5. Garantia provisional

1.040 EUR.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà ( Depar-
tament de Contractació).

b) Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
c) Localitat i codi postal: 08940 - Cornellà

de Llobregat.
d) Telèfon: 93-377.02.12.
e) Telefax: 93-377.89.00.
f) Adreça Electrònica:
www.cornellaweb.com
g) Data límit d�obtenció de documents e

informació: 15 dies naturals a comptar del
dia següent al de la publicació d�aquest
anunci, de 8.30 hores a 13 hores.
7. Requisits específics del contractista

a) Classificació, en el seu cas: (Grups, sub-
grups i categoria): XXX.

b) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional: Segons s�in-
dica en el plec de condicions particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: Als 15 dies
naturals comptats a partir del dia següent al
de la publicació d�aquest anunci fins les 13
hores.

b) Documentació a presentar: La que es
ressenya al plec de condicions particulars.

c) Lloc de presentació: Departament de
Contractació.

1. Entitat: Ajuntament de Cornellà.
2. Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
3. Localitat i codi postal: 08940 - Cornellà.
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta (Concurs):

XXX.
e) Admissió de variants (Concurs): XXX.
f) En el seu cas, número previst (o número

màxim i mínim) d�empreses a les quals es
pretén invitar a presentar ofertes (procedi-
ment restringit): XXX.
9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà.
b) Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
c) Localitat: Cornellà de Llobregat.
d) Data: Segons es ressenya al Plec de

Condicions Particulars.
e) Hora: A les 12 hores.

10. Altres informacions
Les que es ressenyen al Plec de Condi-

cions Particulars.
11. Despeses dels anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Cornellà de Llobregat, 9 d�abril de 2003.
L�Alcalde, p.d.f., el Cap del Departament

de Contractació i Patrimoni, Antonio Amenós
Alamo.

022003007802
A

Cubelles

EDICTE

En data 17 de març, i per resolució del
regidor d�Hisenda i RRHH, es nomena fun-
cionària interina d�administració local, escala
general, subescala auxiliar, categoria d�auxi-
liar administrativa, grup �D�, a la Sra. Marta
Sos García DNI 46.363.458N, des del dia
17-03-03 fins al dia 30-04-03.

Cubelles, 28 de març de 2003.
El Regidor d�Hisenda i RRHH, Josep Mar-

cillas i Massuet. Davant meu, la Secretària
accidental, Trinidad Hernández Bordallo.

022003007350
A

Font-rubí

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament ha aprovat inicial-
ment el plec de clàusules administratives par-
ticulars que ha de regir l�adjudicació, mit-
jançant concurs públic, i tràmit urgent, de
l�obra execució del clavegueram de la Rubio-
la. Per tant, de conformitat amb el que esta-
bleix l�article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15
d�abril, municipal i de règim local de Cata-
lunya, i l�article 86.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s�exposa al públic per un
termini de 15 dies hàbils, a comptar de l�en-
demà de l�última de les publicacions d�a-
quest Anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA o en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, perquè es puguin presen-
tar reclamacions. En el supòsit que no n�hi




