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Núm. 386
AJUNTAMENT
D’OLOT
Edicte de notificació de sancions
Atès que ha estat impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos les quals van estar degudament aprovades per Decret
d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut
practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de procediment administratiu.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs de
reposició, previ al contenciós-administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell hagi estat resolt
expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense resolució expressa. El termini per interposar recurs
contenciós-administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el
termini serà de sis mesos comptats a partir del dia següent de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós-administratiu de Girona, dins el
termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació.
No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de RECAPTACIÓ de l’Ajuntament d’Olot (pg. Bisbe Guillamet,10
1a planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el deute, s’exigirà per via executiva, amb un
recàrrec de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de demora.
Olot, 9 de gener de 2009
Alícia Vila i Torrents
Secretària
Expedient

Infractor

Nom

Infracció

DATA

Hora

Carrer

Num.

Import

0803000107

43636591W

BRETXA MARTINEZ, ELENA

43 a 4

ORDENANÇA DE GOSSOS

04/10/2008

01:00

PG DE LA MURALLA

0000

50,00

0803000108

43636591W

BRETXA MARTINEZ, ELENA

43 a 4

ORDENANÇA DE GOSSOS

04/10/2008

01:00

PG DE LA MURALLA

0000

50,00

0803000105

43636591W

BRETXA MARTINEZ, ELENA

43 a 4

ORDENANÇA DE GOSSOS

04/10/2008

01:00

PG DE LA MURALLA

0000

50,00

0803000106

43636591W

BRETXA MARTINEZ, ELENA

43 a 4

ORDENANÇA DE GOSSOS

04/10/2008

01:00

PG DE LA MURALLA

0000

50,00

0803000113

43544286L

MARTORI CARRASCO, ANDRES

43 a 4

ORDENANÇA DE GOSSOS

15/10/2008

10:15

PL LLIÇA, DE LA

0000

50,00

Núm. 354
AJUNTAMENT DE
LES PLANES D’HOSTOLES

«ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS

Anunci sobre aprovació definitiva d’una
ordenança

TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Al no haver-se presentat reclamacions durant
el termini d’exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l’Acord
Plenari de 13 de febrer de 2008, pel qual es va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal
reguladora de control i tinença d’animals
domèstics, el text íntegre del qual es fa públic,
per al seu coneixement general i en compliment del previst en l’article 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i 65 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.

Article 1
1.- Aquesta Ordenança té per objecte la
regulació, dins el terme municipal de les
Planes d’Hostoles, de la tinença d'animals
domèstics.
2.- Té en compte els drets dels animals, els
beneficis que aporten a les persones, incideix
en els aspectes relacionats amb la seguretat i la
salut pública i regula la convivència entre
animals i persones per reduir al màxim les
molèsties i perills que puguin ocasionar.
Article 2
1.- Els animals a què fan referència les normes
establertes per aquesta ordenança són tots els
animals considerats com a domèstics, que són
els següents:

a) Animals de companyia: gossos i gats.
b) Animals exòtics: aus, rèptils i altres
mamífers, peixos i amfibis.
c) Animals que proporcionen ajut laboral:
animals de tracció, animals d'utilitat pública.
d) Animals utilitzats en pràctiques d’esport i
de lleure: cavalls, coloms, canaris i altres
ocells.
e) Animals de renda destinats a consum
alimentari o dels quals s'obté un aprofitament:
aviram, bestiar porcí, bestiar oví, abelles,
animals dels quals s’aprofita la pell.
2.- L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles
disposarà d'un cens i un registre d'animals de
companyia, d'acord amb el que disposa el
Decret 328/1988, de 24 de novembre.
Article 3
Estan subjectes a l’obtenció prèvia de la
llicència municipal d’obertura d’activitat, totes
les activitats basades en la utilització d’animals.
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TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I. Normes de caràcter general
Article 4
La tinença d’animals en domicilis particulars
queda condicionada a les circumstàncies
higièniques òptimes per al seu allotjament i a
l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als
veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
Article 5
1.- Els propietaris i posseïdors d’animals estan
obligats a mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries i en aquest sentit han
d'estar vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament. L'Ajuntament podrà limitar, amb informe tècnic
previ, el nombre d'animals que es posseeixi.
2.- Els posseïdors d'animals estan obligats a
adoptar mesures necessàries per impedir que la
tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament d'aquells.
3.- Els propietaris d'animals han d'impedir que,
des de patis, terrasses, galeries o balcons, els
animals, amb els seus sons o crits destorbin el
descans dels veïns especialment a les nits.
Per aquest motiu quan els propietaris o posseïdors d'animals de companyia s'absentin de
I'indret on tinguin els animals queda prohibit
que aquests es quedin sols en terrasses,
galeries o balcons.
4.- Els posseïdors d’animals domèstics de
companyia estan obligats a inscriure’ls en el
registre censal de l'Ajuntament i facilitar les
seves dades.
Article 6
De conformitat amb la legislació vigent queda
expressament prohibit:
1. Causar danys o cometre actes de crueltat i
maltractaments als animals tant domèstics com
salvatges.
2. Realitzar actes públics o privats de baralles
d'animals o paròdies en les quals se'ls mati,
fereixi o s’ocasioni sofriment o tractament
antinatural.
3. Capturar i enverinar animals en tot el terme
municipal, excepte per part del serveis
sanitaris autoritzats en la funció de protegir la
salut pública i en aquells casos expressament
autoritzats.
4. Comercialitzar animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es
permet el comerç de petits animals de
producció i consum.
5. Vendre animals a menors de 14 anys i a
persones que manifestament no en puguin tenir
cura, sense l’autorització dels que en tinguin la
pàtria potestat o la tutela.
6. L’adquisició de gossos catalogats com a
races potencialment perilloses (Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos) a les
persones menors d'edat i les que hagin estat
privades judicialment o governativament de
tenir-ne.
7. Vendre animals de forma no controlada per
l'Administració a laboratoris o clíniques.
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Article 7
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la
responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que ocasioni a les persones, als
objectes, a les vies i espais públics i al medi
natural en general, d’acords amb el que
estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Article 8
1.- En cas que els propietaris o responsables
dels animals incompleixin les obligacions establertes en els articles anteriors, i especialment
quan hi hagi risc per a la seguretat i la salut de
les persones, o generin molèsties als veïns
(sorolls, agressivitats, males condicions
higièniques), l'Administració municipal podrà
requerir els propietaris o encarregats dels
animals perquè solucionin el problema i/o
sancionar-los. En cas de no fer-ho, l'Administració municipal, seguint les pautes que
assenyala la legislació vigent, podrà comissar
l’animal i disposar de traslladar-lo a un
establiment adequat, a càrrec del propietari, a
les gosseres i adoptar qualsevol altra mesura
addicional que es consideri necessària.
2.- Els propietaris o posseïdors d'animals han
de facilitar l'accés als serveis municipals o a
altres autoritats competents per realitzar la
inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d'aquesta ordenança.
Article 9
Tindrà qualificació d'animal domèstic molest:
1. Aquell animal que hagi estat capturat en les
vies i espais públics dues o més vegades en sis
mesos en absència del seu propietari. Aquests
animals considerats molestos seran comissats i
traslladats a un establiment adequat a càrrec
del propietari.
2. Aquell animal que incompleixi el que recull
aquesta ordenança en els seus articles 4 i 5.
Article 10
1.- Tindrà qualificació d'animal domèstic
perillós i per tant podrà ser comissat, sense
perjudici de la sanció que correspongui al
propietari, aquell animal que hagi causat
lesions a persones o altres animals. Aquest
animal serà traslladat a un establiment adequat
a càrrec del propietari i es podrà adoptar
qualsevol altra mesura que es consideri
necessària.
2.- Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els inclosos a l'article 1 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, que són els
següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions
a persones o a altres gossos
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac
i la defensa
e) Gossos que pertanyen a una de les races
següents o a llurs encreuaments:
PIT BULL TERRIER, STAFFORDSHIRE
BULL TERRIER, AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, ROTTWEILER, DOGO
ARGENTÍ, FILA BRASILEIRO, TOSA INU,
AKITA INU.

CAPÍTOL Il. Normes Sanitàries
Article 11
1.- Es prohibeix l’abandonament dels animals.
2.- Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del qual són propietari
o responsables han de comunicar-ho a
l'Ajuntament per tal que els serveis competents
corresponents el recullin, amb I'abonament
previ de la taxa corresponent i el lliurament del
document d’identificació de l’animal.
Article 12
Els propietaris o posseïdors d’animals que
hagin mossegat o causat lesions a persones o
altres animals estan obligats a:
1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les
seves pròpies a la persona agredida, o als
propietaris de l'animal agredit, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24
hores posteriors al fet, a les dependències de la
Policia Local o a l'Ajuntament.
3. Sotmetre l'animal agressor a observació
veterinària obligatòria durant el període
establert per la legislació vigent.
4. Prestar a l'Ajuntament o a les dependències
de la Policia Local la documentació d'identificació de l'animal en un termini no superior
a 48 hores després de la denúncia, i el certificat
veterinari després de feta I'observació de
l'animal.
5. Comunicar a l'Ajuntament o a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi
(mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de
l'animal) durant el període d'observació
veterinària.
6. Assumir les despeses de veterinari i les de
I'estada de l'animal a la gossera o al recinte
d'observació.
7. Si l'animal agressor és vagabund o de
propietari desconegut, els serveis municipals
es faran càrrec del seu comís i de la seva
observació veterinària.
8. En el cas que es tracti d'un gos de raça
potencialment perillosa els propietaris hauran
de presentar a l'Ajuntament o a les
dependències de la Policia Local l'Assegurança
de Responsabilitat Civil de l'animal (art. 3.4 de
la Llei 10/1999).
Article 13
Els animals que segons diagnòstic veterinari
estiguin afectats per malalties o afeccions
cròniques inguaribles que puguin comportar un
perill sanitari per a les persones, així com els
que manifestin comportament agressiu, es
podran sacrificar després d'un dictamen
veterinari.
Article 14
1.- Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur obligatòriament
un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que
hagin estat vacunats o tractats. L'esmentat
arxiu estarà a disposició de l'autoritat municipal, sens perjudici d'estar a disposició d'una
altra autoritat competent, d'acord amb el que la
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Llei disposi sobre I'empara del secret mèdic
veterinari.
2.- Qualsevol veterinari ubicat al municipi,
està obligat a comunicar a l'Ajuntament tota
malaltia animal transmissible dintre de les
considerades malalties de declaració obligatòria pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, perquè
independentment de les mesures zoosanitàries
individuals, es puguin prendre mesures
col·lectives, si s'escau.
Article 15
Si cal sacrificar un animal, s'ha de fer sota
control i responsabilitat d'un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
CAPITOL III. Normes específiques per als
gossos
Article 16
Són aplicables als gossos totes les normes de
caràcter general i les sanitàries establertes per
a tots els animals.
Article 17
Els propietaris o posseïdors de gossos estan
obligats a:
1. Inscriure’ls al cens caní municipal en el
termini màxim de tres mesos comptats a partir
de la data de naixement, d’adquisició o canvi
de residència de l’animal, aportant el document d'identificació.
En el moment de la inscripció en el cens els
serà lliurada la placa censal que l'animal haurà
de dur permanentment a la corretja o collar,
sempre que aquest no porti identificació
tatuada o electrònica.
2. Comunicar les baixes per mort o desaparició
dels gossos a l'Ajuntament en el termini de 15
dies a partir del fet, portant la documentació
d'identificació de l'animal o certificat veterinari
en cas de mort.
3. Comunicar a I'Ajuntament els canvis de
domicili del propietari o del responsable d'un
gos, com també la transferència de la possessió
en un termini de 15 dies a partir del fet, així
com també el canvi de codi d'identificació.
4. Vacunar-los contra aquelles malalties que
són objecte de prevenció a partir de l’edat
reglamentada en la normativa vigent i proveirse del document d'identificació, que ha de
servir de control sanitari dels gossos durant
tota la seva vida.
5. Realitzar controls sanitaris dels gossos
periòdicament, i com a mínim una vegada
l'any.
6. Identificar-los mitjançant els sistemes
oficials i permanents tal i com s’especifica en
la Llei 3/1994, de modificació de la Llei
3/1988, de protecció dels animals i el Decret
328/1998, de 24 de desembre, per la qual es
regula la identificació i el registre general
d’animals de companyia (tatuatge o identificació electrònica) o placa identificativa que lliuri
l'Ajuntament de les Planes d’Hostoles.
7. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització
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dels danys que aquests animals puguin
provocar a les persones i als altres animals en
el cas de gossos potencialment perillosos.
8. Especificar, quan es tracti de gossos considerats potencialment perillosos o que hagin
adquirit un comportament perillós, la raça i les
altres circumstàncies que siguin determinants
de la possible perillositat.
En la base de dades d’identificació d’animals
de companyia del registre censal de l’ajuntament, s’ha d’incloure un apartat específic per
als gossos potencialment perillosos.
Article 18 Obligacions dels propietaris de
gossos perillosos
1.- Les persones que vulguin tenir un gos
potencialment perillós hauran de ser
obligatòriament majors d’edat i hauran de
sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.
2.- Per a l’obtenció i renovació de la llicència
administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els
següents requisits:
a) Ser major d’edat
b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al
registre censal del municipi.
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu
d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import
no inferior a cent vint mil euros (120.000
Euros)
e) S’haurà de presentar una descripció del lloc
on habitarà l’animal.
f) Certificació de capacitat física i aptitud
psicològica d’acord amb el que disposa
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de
març.
g) Certificat negatiu d’antecedents penals
d’acord amb l’article 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.
3.- La llicència tindrà un període de validesa
de cinc anys podent ser renovada per períodes
successius de la mateixa duració. No obstant,
la llicència perdrà la seva vigència en el
moment en què el seu titular deixi de complir
qualsevol dels requisits exigits.
Article 19
1.- Els propietaris de gossos de vigilància han
d’impedir que els animals puguin abandonar el
recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
2.- Cal col·locar en lloc ben visible els rètols
necessaris que adverteixin del perill de
I'existència de gossos de vigilància.
3.- Els gossos de vigilància d'obres han d’estar
correctament censats, identificats, assegurats i
vacunats, els propietaris n'han d’assegurar
l’alimentació, el control veterinari necessari i
han de retirar-los en finalitzar I'obra.
4.- Les instal·lacions que alberguin gossos
potencialment perillosos, han de complir les
condicions establertes en l'art. 2.2 de la Llei
10/1999, que són les següents:
a) Les parets i les tanques han de ser
suficientment altes i consistents i han d’estar
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de
l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser
resistents i efectives com la resta del contorn i
s’han de dissenyar per evitar que els animals

puguin desencaixar o obrir ells mateixos els
mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment
senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS AL
NUCLI URBÀ
CAPÍTOL I. Animals a la via pública
Article 20
1.- En les vies i/o espais públics urbans i on la
normativa ho determini, els gossos i altres
animals que ho requereixin han d’anar proveïts
de corretja i cadena i collar amb la identificació censal i la pròpia de l’animal, i han
d’estar subjectats per la persona responsable.
2.- Hauran de circular amb morrió, o element
de protecció equivalent, tots aquells gossos i
animals la perillositat dels quals hagi estat
constatada per la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats
gossos potencialment perillosos en l’article 1
de la Llei 10/99, de 30 de juliol. L’ús del
morrió pot ser ordenat per l’autoritat municipal
quan es donin les circumstàncies de perill
manifestat i mentre aquestes durin.
3.- Els propietaris i/o posseïdors dels gossos
queden obligats a respectar les indicacions
contingudes en els rètols informatius col·locats
en el municipi.
4.- Obligacions dels propietaris dels gossos
considerats potencialment perillosos:
1) La presència d’animals potencialment
perillosos en llocs o espais públics exigirà que
la persona que els condueixi i controli porti
amb ell la llicència administrativa a què es
refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002,
de 22 de març, així com el certificat acreditatiu
de la inscripció de l’animal al Registre
Municipal d’animals potencialment perillosos.
2) A les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en
general, els gossos potencialment perillosos
han d’anar obligatòriament lligats amb una
cadena o corretja no extensible de menys de 2
metres i proveïts del corresponent morrió, i en
cap cas es permet portar més d’un d’aquests
gossos per persona.
3) Les instal·lacions que alberguin els gossos
potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els
animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment 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’ésser
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.
c) El recinte ha d’estar convenientment
senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
d) La pèrdua o desaparició de l’animal haurà
de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’animals
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potencialment perillosos en un termini màxim
de 48 hores.
Article 21
1.- Està prohibida la presència d’animals en les
zones urbanes adreçades específicament al joc
d’infants i que constin com a tal, excepte els
gossos de pigall.
2.- Es prohibeix rentar animals a la via pública,
fonts, estanys, a les lleres dels rius i sèquies.
Article 22
Es prohibeix donar aliments als animals
abandonats en les vies i/o espais públics,
també als portals, finestres, terrasses i balcons.
Article 23
La circulació i conducció d'animals i de vehicles de tracció animal a la via pública s'ha
d’ajustar a allò que disposa I'ordenança municipal de circulació vigent o altra reglamentació sobre circulació.
CAPÍTOL Il. Recollida d’animals
Article 24
1.- Es considera que un animal està abandonat
si no porta cap identificació de I'origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, els serveis competents el
recolliran i els traslladaran als establiments
adequats fins que sigui recuperat pel seu
propietari, cedit a una altra persona o sacrificat.
2.- Quan els ciutadans comuniquin a
l'Ajuntament la presència d'un gos abandonat,
els serveis municipals o altres competents
podran procedir a la seva recollida.
3.- El termini per a recuperar un animal sense
identificació serà de 15 dies. Si l'animal porta
identificació s'avisarà al propietari i el termini
serà de 10 dies.
4.- En tots els casos que els propietaris vulguin
recuperar l’animal hauran d’abonar les
despeses derivades del manteniment, d’acord
amb els preus públics vigents, independentment de les sancions pertinents que els
puguin ser aplicades.
5.- Transcorregut el termini legal establert per
reclamar un animal abandonat, es procedirà
d’acord amb l'art. 1 de la Llei 3/1988, de
protecció dels animals.
Article 25
Els animals malalts, ferits o morts a la via
pública seran retirats pels serveis municipals o
altres serveis competents. En aquest sentit
qualsevol ciutadà pot avisar a l'Ajuntament o a
la Policia Local a fi que l'animal pugui ser
retirat al més aviat possible.
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deposicions fecals dels animals, les vies i/o
espais públics i per evitar les miccions en les
façanes d'edificis i en el mobiliari urbà.
2.- Els posseïdors d'animals estan obligats a
recollir i retirar els excrements de l'animal
immediatament i de forma convenient i
netejar, si és necessari, la part de la via
pública, espai públic o mobiliari que hagués
resultat afectat.
3.- Les deposicions fecals recollides s'han de
posar de forma higiènicament correcta (a dins
de bosses o altres embolcalls impermeables) a
les papereres, en bosses d'escombraries
domiciliàries o en d'altres elements que l'autoritat competent pugui identificar.
4.- En cas que es produeix la infracció
d’aquesta norma, els agents de l'autoritat competent poden requerir al propietari o la persona
que condueixi l'animal, perquè procedeixi a
retirar les deposicions, sens perjudici de la
denúncia que es pugui cursar.
CAPITOL IV. Trasllat d’animals en transports
col·lectius
Article 28
El trasllat d’animals per mitjà de transports
públics s'ha de dur a terme d'acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents
en cada cas.
Article 29
1.- Els gossos pigall poden circular lliurement
en els transports públics urbans, sempre que
vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de
les condicions higièniques i sanitàries i de
seguretat que preveuen les ordenances a més
de complir amb el que preveu la Llei 10/1993,
de 8 d'octubre, que regula l'accés a I'entorn de
les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall.
2.- Queda terminantment prohibit el trasllat de
gossos en els mitjans de transport, en els llocs
destinats als passatgers.
CAPÍTOL V-. Presència d’animals en establiments i altres indrets
Article 30
1.- Queda prohibida I'entrada o estada
d'animals en tots tipus d'establiments destinats
a fabricar, emmagatzemar, transportar o
manipular aliments.
2.- Els propietaris d'aquests locals han de
col·locar a I'entrada dels establiments en lloc
ben visible una placa indicadora de la
prohibició. Els gossos pigall queden exempts
d'aquesta mesura.

CAPÍTOL III. Deposicions a la via pública

Article 31
Els propietaris d'establiments públics de tota
mena, com hotels, pensions, restaurants, barsrestaurants i similars, segons el seu criteri
poden prohibir I'entrada i I'estada d'animals en
llurs establiments, llevat que es tracti de gossos
pigall.

Article 27
1.- Els propietaris i/o posseïdors d'animals han
d'adoptar les mesures per no embrutar amb les

Article 32
1.- Es prohibeix la circulació i l'estada
d'animals a les piscines públiques durant la

Article 26
Tots els animals recollits a la via pública seran
traslladats als establiments adequats com ara
les gosseres.

temporada de bany.
2.- Es prohibeix I'entrada d'animals en locals
d'espectacles públics, esportius o culturals,
llevat dels gossos pigall, de conformitat amb el
que estableix la Llei 10/1993.
3.- Els animals de companyia, llevats dels
gossos pigall, no poden coincidir als ascensors
amb persones, fora que aquestes ho acceptin.
CAPÍTOL VI. Nuclis zoològics
Article 33
1.- Per a I'establiment de nuclis zoològics de
qualsevol mena, cal la llicència municipal
d'obertura i el permís de nucli zoològic atorgat
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, disposar
dels requisits que demana la reglamentació
pròpia, tenir en perfectes condicions higiènicosanitàries tant I'establiment com els animals
destinats a la venda i prendre mesures per a la
possible eliminació de cadàvers i deixalles.
2.- Els establiments dedicats a la venda
d'animals, els centres de cria i les residències
han de comptar amb un veterinari assessor i
han de portar un registre detallat d'entrades i
sortides d'animals a disposició dels serveis
municipals.
3.- El venedor d'un animal ha de lliurar al
comprador el document que n'acrediti la raça,
l’edat, la procedència, I'estat sanitari i altres
característiques d'interès.
4.- Per a la instal·lació en el municipi dels
animals de circs ambulants, zoològics i similars, s'ha d'obtenir la llicència municipal
corresponent, que s'entendrà inclosa en I'obtinguda per a la instal·lació del circ si en la
sol·licitud es fa constar I'existència dels
animals.
Article 34
Els nuclis zoològics situats en el nucli urbà,
com ara establiments de tractament, cura i
allotjament d'animals han de comptar obligatòriament amb sales d'espera i també construccions, instal·lacions i equips que facilitin i
proporcionin un ambient higiènic adequat i les
necessàries accions zoosanitàries.
Per a la tramitació de la llicència municipal és
requisit indispensable posseir i presentar el
permís de nucli zoològic.
Per a I'emplaçament d'un nucli zoològic en el
medi urbà, s'ha de preveure que les instal·lacions no representin cap molèstia per als
habitatges més propers.
Article 35
Per a la instal·lació de nuclis zoològics als
afores de la vila, s'han de complir els següents
requisits:
1. Disposar d'un emplaçament prou allunyat
del nucli urbà si es considera necessari i, que
les instal·lacions no representin cap molèstia
per als habitatges més propers.
2. Disposar de construccions, instal·lacions i
equips que facilitin i proporcionin un ambient
higiènic adequat i les necessàries accions
zoosanitàries.
3. Disposar de facilitats per a I'eliminació
d'excrements i de les aigües residuals, perquè
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no comportin un perill per a la salut pública, ni
cap tipus de molèstia.
4. Disposar de mitjans per efectuar la neteja i
la desinfecció dels materials i els estris que
puguin estar en contacte amb els animals i, si
s'escau, dels vehicles utilitzats per transportarlos quan calgui.
5. Disposar de mitjans per destruir i eliminar
higiènicament cadàvers d'animals i matèries
capaces de retenir i propagar gèrmens.
6. Disposar d'instal·lacions que permetin a
cada animal tenir unes condicions acceptables
d'acord amb la seva naturalesa.
7. Disposar dels permisos corresponents per
l’obertura dels centres.
TÍTOL IV. TINENÇA D'ALTRES ANIMALS
Article 36
1.- La criança domèstica per al consum
familiar d'aus de corral, conills, coloms, faisans i d'altres animals en domicilis particulars,
en terrasses, balcons, patis, etc. queda condicionada al fet que les circumstàncies de
l'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i
el nombre d'animals ho permetin, tant en
l'aspecte higiènico-santari com per la no
existència d'incomoditat ni molèsties per als
veïns o per a d'altres persones.
2.- Quan la tinença d'aquests animals representa una activitat econòmica cal tenir la
corresponent llicència municipal d'obertura,
complir la normativa vigent i també els
requisits exposats en els articles 33 i 34 referits
als nuclis zoològics.
Article 37
Queda prohibit I'establiment de vaqueries,
estables, corrals de bestiar i aus dins el nucli
urbà.
Article 38
1.- La tinença d’animals no qualificats com a
domèstics i d'animals salvatges, tant si és dins
el nucli urbà com als afores, I'ha d’autoritzar
expressament l'Ajuntament, i requereix el
compliment de la normativa vigent de les
màximes condicions higièniques i de seguretat,
i l’absència total de perillositat i de molèsties
per a les persones.
2.- Queda prohibida la tinença d'espècies
protegides, tant de la fauna autòctona com no
autòctona tal com assenyala la Llei 3/1988, de
4 de març, de protecció dels animals en els
articles 18 i 27.
Article 39
Els propietaris i posseïdors d'aquests animals
domèstics han de facilitar l'accés als serveis
sanitaris corresponents per a realitzar la
inspecció i determinació de les circumstàncies
dels articles anteriors i per donar el permís
municipal, si s'escau, i han d’aplicar les
mesures higiènico-sanitàries que I'autoritat
corresponent decideixi.
Article 40
L’autoritat municipal requerirà als propietaris
o posseïdors que retirin els animals si
constitueixen un perill físic o sanitari, o bé es
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considera que representen molèsties greus als
veïns.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 41
Constitueix infracció administrativa d'aquesta
ordenança les accions i omissions que
representen vulneració dels seus preceptes, tal
com apareixen tipificats en els diferents
articles de desenvolupament.
Article 42
Són responsables de les infraccions les
persones físiques o jurídiques que les cometin
a títol d'autors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a
aquelles persones a que per llei s'atribueixi els
deures de preveure la infracció administrativa
comesa per uns altres en els termes que regula
l'article 1903 del Codi civil.
De les infraccions relatives a actes subjectes a
llicència que es produeixen sense la seva
obtenció prèvia o amb incompliment de les
seves condicions, en són responsables les persones físiques o jurídiques que siguin titulars
de la llicència i, si no n'hi ha la persona física o
jurídica sota la dependència de la qual actua
l'autor material de la infracció.
Article 43
Les infraccions administraves d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt
greus.
Les sancions derivades de les infraccions tenen
la naturalesa de multa i s'imposen d’acord amb
la següent escala:
Infraccions lleus: Fins a 150,25 euros.
Infraccions greus: De 150,25 a 1.502,53 euros.
Infraccions molt greus: De 1.502,53 a
30.050,61 euros.
La classificació de la infracció i la imposició
de la sanció han d’adequar-se als fets, i per
això, es tenen en compte els següents criteris
d’aplicació:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats
c) La reincidència per omissió en el termini
d'un any de més d'una infracció de la mateixa
naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de les sancions és compatible
amb I'exigència a I'infractor de la reposició de
la situació alterada al seu estat originari, així
com la indemnització pels danys i perjudicis
causats pels fets sancionats.
En cas d'infracció la Llei 10/1999, de gossos
considerats potencialment perillosos, s’aplica
el règim sancionador que aquesta llei preveu.
Article 44
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de
dos anys, les greus a l'any i les lleus als 6
mesos.
Aquests terminis comencen a comptar a partir
del dia en què la infracció s'ha comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus
prescriuen als tres anys, les imposades per
faltes greus als dos anys i les imposades per
faltes lleus a l'any.

Aquests terminis comencen a comptar des del
dia següent i a aquell en què ha adquirit
fermesa en via administrativa la resolució per
la qual es va imposar la sanció.
Si transcorreguts 6 mesos des de la iniciació
del procediment sancionador no hi ha resolució
expressa i definitiva, s’inicia el termini de 30
dies per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu
de les actuacions.
Aquests terminis s’interrompen en el supòsit
que el procediment s’hagi paralitzat per causa
imputable als interessats o que els fets hagin
passat a la jurisdicció penal.
Article 45
Són infraccions de caràcter lleu les següents:
No comunicar a l’Ajuntament la mort,
desaparició o transferència de l’animal.
No col·locar el rètol assenyalant la presència
de gos vigilant o no senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
No lliurar al comprador d'un animal en el
moment de la venda un document que indiqui
la data de la venda, la raça, I'edat, la procedència i I'estat sanitari.
Qualsevol altra acció o omissió contrària a
aquesta ordenança que no estigui expressament
prevista en aquest article o en la Llei 3/1988,
de 4 de març, de protecció animals.
Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc
destinat al trànsit, esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals dels gossos, dipositar les
defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les
façanes dels edificis o en el mobiliari urbà.
Són infraccions de caràcter greu les següents:
Tenir animals domèstics no qualificats com a
domèstics i animals salvatges sense autorització.
No censar els gossos.
No disposar de cartilla sanitària.
No facilitar les dades de l'animal agressor.
No facilitar les dades del propietari de l'animal
agressor.
No presentar la documentació sanitària ni el
certificats de l'animal agressor.
No comunicar a la secció Sanitària corresponent o a la Policia Local les incidències que
es puguin produir durant el període d'observació veterinària.
Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i manca d'alimentació.
Tenir l'animal que provoqui, de manera
demostrada, una situació de perill, risc o
molèsties als veïns, altres persones o animals.
Tenir un gos no identificat.
No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
Permetre I'entrada d'animals als locals on és
prohibit expressament.
Permetre la circulació dels gossos pel carrer
sense corretja, cadena o collar.
Permetre la presència d'animals a les zones
enjardinades, places i als parcs i zones de joc
infantil.
Permetre la circulació dels gossos sense els
elements identificatius previstos en aquesta
ordenança, encara que estigui censat.
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Rentar animals en la via pública, fonts, estanys
i lleres dels rius i sèquies.
Alimentar qualsevol tipus d'animal abandonat.
Vendre animals als menors de 14 anys a
persones, que manifestament no en puguin
tenir cura, sense l'autorització dels qui en
tinguin la pàtria potestat o tutela.
Fer donació d'un animal com a premi,
recompensa o regal per compensació d'altres
adquisicions.
Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a
facilitar la informació necessària sol·licitada
per les autoritats competents.
No complir les mesures de seguretat
establertes per les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
Conduir un gos considerat potencialment
perillós a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i espais públics en general,
per menors de 16 anys.
No contractar l'assegurança de responsabilitat
civil a tercers pels gossos potencialment
perillosos.
Portar gossos potencialment perillosos deslligats i sense morrió per les vies públiques, a les
parts comunes dels immobles col·lectius i als
llocs i espais públics en general.
Adquirir un gos potencialment perillós
persones menors d'edat o privades judicialment
o governativament de tenir-ne.
Deixar gossos sols en terrasses, galeries o
balcons quan els propietaris o posseïdors
s'absentin de I'indret.
Són infraccions molt greus les que a
continuació es relacionen:
- No vacunar i/o aplicar tractaments veterinaris, obligatoris als animals domèstics de
companyia.
- Maltractar els animals.
- Abandonar els animals.
- Per a veterinaris, consultoris veterinaris i
clíniques veterinàries, no dur l'arxiu amb la
fitxa clínica dels animals vacunats o tractats.
- No comunicar l'agressió d'un animal a
l'Ajuntament.
- No sotmetre l'animal agressor a observació
veterinària.
- No comunicar les malalties transmissibles a
l'Ajuntament.
- Capturar i enverinar animals a I'interior de la
vila.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.
- Vendre animals a laboratoris o clíniques
sense autorització de l'Administració.
Article 46
L'òrgan competent per a la incoació del
procediment sancionat pot adoptar, mitjançant
una resolució motivada, les mesures cautelars
de caràcter provisional que siguin necessàries
per a la bona finalitat del procediment i evitar
el manteniment dels efectes de la infracció.
Article 47
La competència per a la incoació dels
procediments sancionadors objecte d'aquesta
ordenança i per la imposició de sancions i de
les altres exigències compatibles amb les
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sancions correspon a l'alcalde, que ho pot
delegar al Consell Comarcal.
En el cas d'infracció a la Llei 10/1999, I'òrgan
competent per imposar sancions és l’alcalde
per les infraccions lleus, i el Ple de la
Corporació per a les greus, amb la delegació
prèvia de les competències sancionadores per
part de la Generalitat. Les sancions relatives a
les infraccions molt greus les imposa el
conseller o consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
La instrucció del procediment ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi
en la resolució d'incoació.
S'utilitza amb preferència el procediment
abreujat i en la seva tramitació es pot acumular
I'exigència, si escau, a I'infractor de la
reposició al seu estat originari de la situació
alterada per la infracció i la determinació de la
quantia a què ascendeix la indemnització dels
danys i perjudicis causats al domini públic,
edificis municipals, instal·lacions municipals,
arbrat i mobiliari urbà.
La indemnització de danys i perjudicis causats
es determini, si no s'acumula, en un procediment complementari, amb audiència del
responsable.
Quan els danys i els perjudicis s'ocasionin en
béns i instal·lacions no municipals, amb
independència de la sanció administrativa que
pot correspondre pels fets, es poden facilitar
als titulars dels béns o drets els antecedents
dels fets i la seva quantificació per si
desitgessin acudir a la via judicial.
En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius
de delicte o de falta, s'estarà al que disposa
l'article 5 del Decret 178/1993, de 9 de
novembre.
Article 48
En tot allò no previst en aquest capítol sobre
règim sancionador, serà aplicable el Decret
278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament
el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.
Article 49
1.- L'Ajuntament pot comissar els animals
objecte de protecció mitjançant els seus agents
quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a
la seguretat de les persones i/o dels propis
animals i quan hi hagi constatació d'infracció
de les disposicions d'aquesta ordenança.
2.- El comís té un caràcter preventiu fins a la
resolució de I'expedient sancionador, a la vista
de la qual es retornarà al propietari, restarà
sota la custodia de I'establiment adequat o serà
sacrificat.
3.- Les despeses ocasionades pel trasllat, el
manteniment, la manutenció, per raó de comís,
són a càrrec del propietari i/o posseïdor de
l'animal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Sens perjudici del que estableix aquesta
Ordenança és aplicable en matèria de tinença
d'animals, la següent normativa:
Llei de 20 de desembre de 1952, sobre
epizooties.
Ordre de 14 de juny de 1976 del Ministeri de
Governació sobre mesures higiènico-sanitàries.

Ordre de 16 de desembre de 1976 del Ministeri
de Governació, que modifica alguns articles de
I'Ordre de 14 de juny de 1976.
Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals.
Llei 18/1988, de 28 de desembre, que modifica
parcialment la Llei 3/1988 de protecció dels
animals.
Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula
I'entorn de les persones amb disminució visual
acompanyades d'un gos pigall.
Llei 3/1994, de 20 d'abril, que modifica
parcialment la Llei 3/1988.
Llei 328/1998, de 24 de desembre, per la qual
es regula la identificació i el registre general
d'animals de companyia.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual
s'estableixen les condicions de manteniment
d'animals de companyia.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1.- Es concedeixen 2 mesos des de l’entrada en
vigor d'aquesta ordenança per tal que els
propietaris/posseïdors d'animals regularitzin la
seva situació i especialment censin els gossos
per poder confeccionar el corresponent cens
caní municipal.
2.- Les taxes municipals que es derivin de la
inclusió d'un gos en el cens caní municipal
s'aplicaran a partir de I'entrada en vigor de la
corresponent ordenança fiscal.
3.- L'Ajuntament podrà crear altres censos
d'animals en funció de I'obligatorietat imposada per normativa superior o de la conveniència de la seva regulació.
4.- Els establiments (nuclis zoològics) tenen 1
any per adaptar-se al que estableix aquesta
ordenança i la normativa corresponent.
5.- Els tres primers mesos davant una infracció
s'avisarà a I'infractor mitjançant un full
informador.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor d'acord
amb el termini que disposa l'article 70.2 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim
local, i continuarà en vigor mentre no se
n'acordi la derogació o modificació expressa.”
Contra el present Acord es podrà interposar
pels interessats un recurs contenciós–
administratiu, davant la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci, de conformitat
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció ContenciósAdministrativa.
Les Planes d’Hostoles, 29 de desembre de
2008
Josep Soler i Triadú
Alcalde
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Núm. 355
AJUNTAMENT DE
LES PRESES
Anunci sobre aprovació inicial d’un
projecte de reparcel·lació
La Junta de Govern Local, en la sessió de 18
de desembre de 2008, va aprovar inicialment el
“Projecte de reparcel·lació de l’àmbit
d’actuació definit pel Pla Especial de la Zona
d’Ordenació Especial (1) Pocafarina de les
Preses”, tot fixant com a sistema de gestió
urbanística de l`àmbit el de reparcel·lació, en
la modalitat de cooperació. D’acord amb
l’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme (modificat pel Decret Llei
1/2007), l’expedient se sotmet a informació
pública pel termini d’un mes, període durant el

qual es podrà examinar a l’Ajuntament en
hores d’oficina i es podran presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.
Les Preses, 29 de desembre de 2008
Esther Pagès i Ayats
Alcaldessa
Núm. 356
AJUNTAMENT DE
LES PRESES

termoplàstiques a nom de l’empresa MUNTATGES INDO, SL a l’immoble situat al
carrer de la Indústria, 9 del municipi, per la
qual cosa, d’acord amb el que estableix
l’article 28 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, s’exposa al públic per un termini de
vint dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions. L’expedient es pot consultar a
les oficines de l’Ajuntament, al carrer Major,
2, els dies laborables de les 12 a les 14 hores.
Les Preses, 8 de gener de 2009

Anunci sobre informació pública de
sol·licitud d’una llicència ambiental

Esther Pagès i Ayats
Alcaldessa

Ha tingut entrada en aquest Ajuntament una
sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat
de fabricació de productes de matèries

Núm. 389
AJUNTAMENT DE
PUIGCERDÀ
Edicte de notificació de denúncia i d’inici d’expedient sancionador en matèria de trànsit
D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, i atès que no ha estat possible notificar-ho personalment als
interessats, mitjançant el present edicte, es fa saber que s’ha iniciat un expedient sancionador – l’instructor del qual és la Cap de la policia Local –
d’acord amb allò que estableix el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD
320/1994, de 25 de febrer) a les persones físiques o jurídiques denunciades que figuren a l’annex.
De conformitat amb l’article 12 del RD 320/1994 les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest edicte al BOP, per presentar al·legacions i/o proposar els mitjans de prova que considerin oportuns.
En cas que els titulars d’aquesta notificació no fossin els autors de la infracció, i d’acord amb allò que disposa l’article 72.3 del RDL 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, hauran de comunicar les dades
d’identificació del conductor en el termini de quinze dies hàbils. L'incompliment d’aquest deure és sancionat com a falta molt greu amb una multa de
301,00 a 1500 euros, d’acord amb els articles 65, 67 i 72.3 del RDL 339/1990 .
Es podrà obtenir el benefici del pagament de la multa amb bonificació del 30% sobre la quantitat publicada, si es fa efectiva dins els 30 dies naturals
següents a comptar des de l’endemà de la present publicació. L’abonament anticipat amb la reducció anteriorment senyalada, excepte que procedeixi
imposar a més a més la mesura de suspensió del permís o de la llicència de conduir, implicarà únicament la renúncia a formular al·legacions, i la
finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, sense perjudici de la possibilitat de interposar els recursos corresponents
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 15.3 del Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer), article 68 del RDL
339/1990 de 2 de març, l’òrgan competent per sancionar infraccions en matèria de trànsit en via urbana és l’Alcalde.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l’expedient sancionador és de dotze mesos comptats des de la data d’incoació de l’expedient
fins caiguda resolució. Altrament, l’expedient caducarà.
Puigcerdà, 10 de desembre de 2008
Pilar Arasanz i Carilla
Secretària
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02/10/2008
11/10/2008
16/09/2008
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OMC 15 24
OMC 15 24
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50
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