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Núm. 3.744
AJUNTAMENT DE
FIGUERES
...
L'Ordenança municipal de tinença
d'animals que ha resultat aprovada definitivament en no haver-se presentat cap
al.legació ni suggeriment a la que havia
aprovat inicialment el Ple de l'Ajuntament
en la sessió del dia 13 de desembre de
2001 el text de la qual es transcriu a continuació entrarà en vigor als 15 dies
hàbils comptats a partir del dia següent
hàbil al de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
"Ordenança municipal de tinença d'animals.
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d´aplicació
Art. 1.- Aquesta Ordenança té per
objecte regular la tinença d´animals a la
ciutat, amb una doble finalitat: la protecció de la salut i la seguretat de les persones, i la protecció dels animals, atesa la
importància que per a un elevat nombre
de persones té la seva companyia.
Art. 2.- Els animals a què fan referència les normes que estableix aquesta
Ordenança, agrupats d´acord amb la seva
destinació més usual, són:
a) animals domèstics:
- animals de companyia: gossos, gats,
determinades aus i ocells
- animals que proporcionin ajuda
especialitzada: gossos pigall
- animals d´aquari o de terrari
b) animals que proporcionen ajut
laboral: animals de tracció, de rastreig
(gossos policia, animals d´utilitat
pública), de vigilància d´obres i empreses.
c) animals utilitzats en pràctiques
esportives.
d) animals utilitzats en pràctiques
d´esbarjo o en espectacles i animals ensinistrats propis de l´activitat circense.
e) animals destinats al consum alimentari o dels quals s´obté un aprofitament parcial: aviram, bestiar porcí, bestiar boví, abelles, etc.
f) animals salvatges autòctons
g) animals salvatges no autòctons
Art. 3.- S´exclouen d´aquesta Ordenança els animals d´experimentació, els
quals regula la Llei de la Generalitat de
Catalunya 5/1995, de 21 de juny, de protecció d'animals i plantes utilitzats per a

l´experimentació i altres finalitats científiques.
Art. 4.- Estaran subjectes a l´obtenció
prèvia de llicència municipal d´obertura
totes les activitats basades en la utilització d´animals.
CAPÍTOL II
Normes de caràcter general
Art.
5.- 1.La tinença d´animals
requereix que les circumstàncies d´allotjament en l´aspecte higienicosanitari
siguin les adequades, i que no es produeixi cap situació de risc sanitari, perill
o incomoditat per als veïns o altres persones en general, o per al mateix animal.
2. Els propietaris o posseïdors d´animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions higiènicosanitàries. En
aquest sentit, han d´estar correctament
vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament.
3. El nombre màxim d´animals
permès per habitatge serà establert pels
tècnics municipals, d´acord amb l´espai
disponible, les condicions higienicosanitàries per al seu manteniment i la problemàtica que puguin generar als veïns.
4. Els animals de companyia mai no
poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons, i els animals de pes
superior als 25 kg no poden tenir com a
habitacle espais inferiors a 6 m2, amb
excepció dels que romanguin a les caneres municipals.
5. Es prohibeix mantenir els animals
de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques
extremes. La retirada dels excrements i de
les orines s´ha de fer de forma quotidiana
i s´han de mantenir els allotjaments nets i
desinfectats convenientment.
6. Es prohibeix mantenir més de 4
hores els animals de companyia en vehicles estacionats; en cap cas pot ser el lloc
que els albergui de forma permanent.
Durant els mesos d´estiu els vehicles en
els que hi hagi algun d´aquests animals
han d´estar aparcats en una zona d´ombra,
facilitant en tot moment la ventilació. És
prohibit tancar els animals en el maleter
dels cotxes, llevat que s´adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficient.
7. Els animals de companyia que per
causes justificades s´han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai
de temps determinat, ho estaran amb
cadenes escorredores, sobre un cable
horitzontal, de manera que permeti que
l´animal jegui i arribi a l´aixopluc. Les
cadenes fixes només s´utilitzaran quan la
impossibilitat d´instal.lar una cadena
escorredora estigui justificada. En cap cas

la longitud de la cadena serà inferior als 3
metres.
8.- La presència dels animals de companyia als ascensors, exceptuant els gossos guia, no coincidirà amb l ´ús que en
puguin fer les persones, fora que aquestes
ho acceptin. A les zones comunitàries
dels habitatges, els animals hauran d´anar
lligats i proveïts de morrió, si escau.
9.- Els posseïdors d´animals estan
obligats a adoptar les mesures necessàries
per a impedir que el seu comportament
alteri la tranquil.litat dels veïns.
10. Es prohibeix, des de les 22 hores
fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais
oberts animals que amb els seus sons,
crits o cants destorbin el descans dels
veïns.
Art. 6.- La tinença d´animals salvatges en habitatges estarà sotmesa a l´autorització expressa d´aquest Ajuntament,
sempre que es compleixin les condicions
següents:
a. Animals de fauna no autòctona: els
propietaris d´animals pertanyents a espècies permeses pels tractats internacionals
i ratificats per l´Estat espanyol hauran
d´acreditar-ne la procedència legal. En
cap supòsit, no es permet la possessió
d´animals salvatges d´agressivitat manifesta o potencialment perillosos, així com
dels animals susceptibles de poder provocar enverinament per la seva mossegada,
picada o que generin raonada alarma
social.
b. Animals de fauna autòctona: queda
prohibida la seva tinença si estan protegits per la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals.
Art. 7.- D´acord amb la legislació
vigent, queda expressament prohibit:
1. Causar danys o cometre actes de
crueltat i maltractament als animals
domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
2. Realitzar actes públics o privats de
baralles d´animals.
3. Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l´autoritat municipal
autoritzarà la venda d´animals domèstics
en mercats i fires legalitzades.
4. Vendre animals a menors de 14
anys i a persones incapacitades judicialment sense l´autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o tutel·la.
5. Fer-ne donació, com a premi,
recompensa o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent
a la transacció onerosa d´animals.
6. Vendre animals, de forma no controlada per l´Administració, a laboratoris
o clíniques.
7. Abandonar-los.
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8. Mantenir-los en instal.lacions inadeqüades des del punt de vista higienicosanitari.
9. No facilitar-los l´alimentació
necessària per subsistir.
10. Les altres accions i omissions tipificades com a infraccions per aquesta
Ordenança.
Art. 8.- Queda prohibit alimentar els
animals a la via pública i/o espais públics,
especialment pel que fa a coloms, gats i
gossos.
Art. 9.- El posseïdor d´un animal,
sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels
danys, perjudicis i molèsties que ocasioni
a les persones, als objectes, a les vies, al
mobiliari urbà, als espais públics i al
medi natural en general, d´acord amb el
que estableix l´article 1.905 del Codi
Civil.
Art. 10.- 1. En cas que els propietaris
o responsables dels animals incompleixin
les obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, i especialment quan hi
hagi risc per a la seguretat o la salut de
les persones, o generin molèsties reiterades als veïns sempre que quedin demostrades (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques), l´autoritat municipal
podrà requerir els propietaris o encarregats dels animals que solucionin el problema i, fins i tot, podrà sancionar-los.
En cas de no compliment, l´Administració municipal, d´acord amb el que estableix la legislació vigent, podrà comissar
l´animal i disposar de traslladar-lo a un
establiment adequat a càrrec del propietari o a les caneres municipals, i adoptar
qualsevol altra mesura addicional que
consideri necessària.
2.- Els propietaris o posseïdors d´animals han de facilitar als agents de l´autoritat municipal i/o a l´inspector sanitari la
realització de les visites domiciliàries pertinents per a la inspecció i determinació
de les circumstàncies que es consideren
als paràgrafs anteriors i el compliment de
les disposicions d´aquesta Ordenança.
Art. 11.- Tindrà la qualificació d´animal molest aquell que hagi estat capturat
en les vies o espais públics més de dues
vegades en sis mesos. També aquells animals que de forma constatada hagin provocat molèsties per sorolls o danys en
més de dues ocasions en els darrers 6
mesos.
Aquests animals considerats molestos
podran ser comissats i traslladats a un
establiment adequat a càrrec del propietari o a les caneres municipals fins a la
resolució de l´expedient sancionador.

Art. 12.- Tindrà la qualificació d´animal perillós, i per tant podrà ser comissat
i/o sacrificat sense perjudici de la sanció
que correspongui al propietari o posseïdor, aquell animal que hagi causat lesions
greus a persones o a animals. La gravetat
de la lesió serà avaluada per un veterinari
col.legiat. L´animal serà comissat i traslladat a un establiment adequat a càrrec
del propietari o a les caneres municipals
fins a la resolució de l´expedient sancionador.
Segons estableix l´article 1 de la Llei
de la Generalitat de Catalunya 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos i els serà d´aplicació
l´esmentada Llei aquells que presentin
una o més de les següents característiques:
a) gossos que hagin tingut episodis
d´agressions a persones o a altres gossos.
b) gossos que hagin estat ensinistrats
per l´atac i la defensa.
c) gossos que pertanyin a una de les
següents races o els seus encreuaments:
. Bullmastiffs
. Dòberman
. Dog argentí
. Dog de Bordeus
. Fila brasileiro
. Mastí napolità
. Pitt bull
. De presa canari
. Rottweiler
. Terrier staffordshire americà
. Tosa japonès
CAPÍTOL III
Normes sanitàries
Art. 13.- 1. Es prohibeix l´abandonament d´animals.
2. Totes les persones que no desitgin
continuar tenint un animal del qual són
propietaris o responsables hauran de
comunicar-ho a l´Ajuntament per tal que
els serveis municipals corresponents o, si
s´escau, els serveis concertats o delegats
per l´Ajuntament, procedeixin a recollirlo, amb l´ abonament previ de la taxa
corresponent i fent entrega de la cartilla
sanitària de l´animal.
Art. 14.- L´Ajuntament podrà comissar els animals de companyia si hi ha
indicis que hom els maltracta o tortura, si
presenten símptomes d´agressió física o
desnutrició o si es troben en instal·lacions
indegudes.
També es podrà ordenar l´aïllament o
comissar els animals de companyia en el
cas d´haver-los diagnosticat malalties
transmissibles a l´home, bé per sotmetre´ls a un tractament adequat, bé per
sacrificar-los si és necessari.
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Art. 15.- Els propietaris d´animals
que hagin mossegat o causat lesions a
persones o a altres animals estan obligats
a:
l. 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 que ho sol.licitin.
2.Comunicar-ho, en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències de la Policia Local o a
l´Ajuntament i posar-se a disposició de
les autoritats municipals.
3. Sotmetre l´animal agressor a observació veterinària obligatòria durant un
període de 14 dies. L´observació veterinària es podrà fer a les caneres municipals o, a petició del propietari i sota control veterinari, en d´altres establiments
adequats o en el seu propi domicili sempre que el gos estigui censat i controlat
sanitàriament, amb la justificació prèvia
del veterinari responsable.
4. Presentar a les dependències de la
Policia local o a l´Ajuntament la documentació sanitària de l´animal en un termini no superior a les 48 hores després de
l´agressió, i al cap de 14 dies d´iniciar-se
l´observació, el certificat veterinari.
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 períde
d´observació de l´animal.
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan així ho consideri necessari
l´autoritat municipal, aquesta podrà obligar a recloure l´animal agressor en les
caneres municipals o en un altre establiment adequat durant el període d´observació veterinària.
7. Les despeses de l´estada de l´animal a la canera o a l´establiment designat
aniran a càrrec del propietari o responsable de l´animal.
Art. 16.- Els animals que, segons
diagnòstic veterinari, estiguin afectats per
malalties o per afeccions cròniques inguaribles que puguin comportar un perill
sanitari per a les persones han de ser
sacrificats.
Art. 17.- l. 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 municipal, sens perjudici
d´estar a disposició d´una altra autoritat
competent.
2.- Qualsevol veterinari radicat al
municipi està obligat a comunicar a
l´Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa a les considerades malalties de declaració obligatòria pel Departa-
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ment de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, perquè independentment es puguin prendre mesures
col.lectives, si s´escau.

d´estar convenientment airejat i s´ha de
mantenir permanentment en un bon estat
de conservació i de neteja.

Art. - 18.- Si cal sacrificar l´animal,
s´ha de fer sota el control i la responsabilitat d´un veterinari, utilitzant mètodes
que impliquin el mínim sofriment i que
provoquin un pèrdua de consciència
immediata.

CAPÍTOL V
Normes específiques d´aplicació a la
tinença de gossos potencialment perillosos

CAPÍTOL IV
Normes específiques per als gossos
Art. 19.- Són aplicables als gossos
totes les normes de caràcter general i les
sanitàries establertes per a tots els animals en aquesta Ordenança.
Art. 20. - Els propietaris dels gossos
estan obligats a:
1. Inscriure´ls en el cens municipal.
Aquest fet comporta el compliment de tot
allò que s´estableix al Capítol VI
d´aquesta Ordenança.
2. Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir
de l´edat reglamentada en la normativa
vigent, i proveir-se de la targeta sanitària
que servirà de control sanitari del gossos
durant tota la seva vida.
3. Desparasitar-los, com a mínim un
cop l´any (hidatidosi).
4. Realitzar controls sanitaris dels
gossos periòdicament i, com a mínim, una
vegada l´any.
Art. 21.- 1. Els gossos de guarda
d´obres i de vigilància han d´estar sota
l´observació dels seus propietaris o persones responsables, els quals n´han de tenir
cura i posar els mitjans necessaris per tal
d´impedir que els animals puguin atacar
les persones que circulin per la via
pública.
S´adoptaran mesures per evitar que
l´animal pugui abandonar el recinte, que
haurà d´estar convenientment senyalitzat
amb l´advertiment de perill per la presència d´un gos vigilant el recinte. Aquests
animals han d´estar correctament censats
i vacunats, i els propietaris han d´assegurar-ne l´alimentació i el control veterinari
necessari i han de retirar-los en finalitzar
l´obra. En cas contrari se´ls considerarà
abandonats.
2.- Els gossos de guarda i, de forma
general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no
poden romandre en aquestes condicions
de forma permanent. Així mateix, han de
poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.
L´aixopluc ha de ser d´un material que no
pugui produir lesions a l´animal, ha

Art. 22.- 1. Les persones que vulguin
posseir gossos de les races que figuren a
l´article 12.c) d´aquesta Ordenança hauran de sol.licitar una autorització expressa
amb anterioritat a la seva compra o adquisició davant l´Ajuntament.
2.- Les persones que a l´entrada en
vigor d´aquesta Ordenança tinguin un gos
de les races consignades a l´article 12.c)
d´aquesta Ordenança hauran de tramitar
l´esmentada autorització en un termini
màxim de tres mesos.
3.- Els propietaris o posseïdors
d´aquests gossos hauran de contractar una
assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi la indemnització dels danys i
perjudicis que l´animal pugui provocar a
les persones i/o altres animals.
4. Una vegada obtinguda l´autorització expressa a què fa referència el punt
1er, s´haurà de tramitar la inscripció al
cens caní municipal i aportar la pòlissa de
responsabilitat civil corresponent a més a
més de la targeta sanitària de l´animal.
5. A més de lligats amb cadena, hauran de circular en tot moment amb morrió
a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col.lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d´ús públic
en general tots els gossos que per les
seves característiques i naturalesa puguin
representar una especial perillositat per
raons tant sanitàries com de seguretat i de
convivència.
A aquest efecte, es consideraran gossos potencialment perillosos els següents:
a) Els animals sobre els quals l´autoritat sanitària tingui constància que hagin
causat lesions a persones o a altres animals.
b) Els gossos descrits a l´article 12
d´aquesta Ordenança.
L´autoritat municipal podrà modificar
i/o ampliar la llista anteriorment descrita
en els casos o situacions concretes i quan
les circumstàncies així ho aconsellin, i
mentre aquestes no canviïn.
6.- Aquests animals no podran anar
amb menors de setze anys ni amb persones en estat d´embriaguesa o que tinguin
alterades les seves facultats psicofísiques.
No podran adquirir aquests gossos els
menors d´edat ni les persones que hagin
estat privades judicialment o governativa
de la tinença d´aquests animals.
7.- Sens perjudici de les sancions que
es puguin imposar per motiu de l´incom-

pliment del que estableix el punt 5, els
agents de l´autoritat municipal podran
immobilitzar de forma cautelar l´animal i
dipositar-lo a les gosseres que l´Ajuntament determini, on romandrà fins que el
seu propietari el retiri en un termini
màxim de 10 dies provist del morrió i
amb el pagament previ de la sanció imposada i de les despeses que generi l´estada
de l´animal a les gosseres.
En el cas que el propietari no el retiri
en el termini establert, es considerarà animal abandonat i es podrà procedir al seu
sacrifici eutanàsic.
8. Les instal·lacions que els alberguin
hauran de tenir mesures de seguretat adequades, concretament les tanques hauran
de ser suficientment altes i consistents, i
hauran d´estar ben fixades per poder
suportar el pes i la pressió de l´animal.
Les portes de les instal.lacions hauran de
ser resistents i efectives com la resta de
l´entorn, i es dissenyaran per evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d´estar convenientment
senyalitzat amb l´advertiment que hi ha
un gos d´aquest tipus.
CAPÍTOL VI
Cens municipal
Art. 23.- 1. Els residents habituals al
municipi que siguin posseïdors de gossos
i gats estan obligats a inscriure´ls en el
cens municipal, amb el pagament previ de
la taxa corresponent, dins el termini
màxim de 3 mesos a comptar a partir de
la data de naixement, adquisició o canvi
de residència de l´animal.
2. Per fer la inscripció, el posseidor
haurà d´aportar, juntament amb el seu
document nacional d´identitat, la targeta
sanitària i el document acreditatiu de la
identificació de l´animal segons estableix
el Decret de la Generalitat de Catalunya
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es
regula la identificació i el registre general
dels animals de companyia. Pel que fa als
animals de les races de l´article 12
d´aquesta Ordenança, s´haurà d´aportar el
justificant de què es disposa d´una pòlissa
d´assegurança de responsabilitat civil.
3. En el moment de la inscripció al
cens, el serà lliurada la placa censal, que
haurà de subjectar-se al collar de l´animal
de manera permanent.
4. En el cas de mort o desaparició de
l'animal, el seu posseidor ho ha de comunicar a l´Ajuntament en un termini màxim
de 15 dies naturals a partir del fet i aportar la cartilla sanitària de l´animal. En el
cas de mort, també haurà d´aportar una
certificació de la mort emesa per un professional veterinari, per tal de tramitar-ne
la baixa del cens caní.
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5. Igualment, les persones que transfereixin la propietat d´un animal o que
canviïn d´adreça o de població estan obligades a comunicar aquest fet a l´Ajuntament en el termini de 2 mesos a partir de
la data del canvi. En el primer cas, hauran
d´aportar les dades i el document
d´acceptació del nou propietari de l´animal.
6. De conformitat amb l´article 58 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l´Ajuntament fixarà anualment una taxa municipal
de tinença d´animals que hauran d´abonar
totes les persones posseidores, excepte les
que tinguin un gos pigall per disminució
física.
Art. 24.- Per poder ser inscrits al
cens, els animals hauran d´estar prèviament identificats individualment mitjançant els sistemes següents: tatuatge a
la pell amb un sistema que garanteixi el
caràcter indeleble, identificació electrònica mitjançant la implantació d´un transponder que s´adapti a la normativa europea. Pel que fa als gossos que constaven
al cens caní municipal en el moment de
l´entrada en vigor del Decret de la Generalitat de Cataluya 328/1998, de 24 de
desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d´animals de
companyia, aquest termini serà de sis
mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL VII
Animals a la via pública i establiments públics
Art. 25.- A la via pública i espais
públics, els gossos hauran d´anar lligats i
proveïts de cadena i collar amb la xapa
identificativa censal col·locada de forma
visible.
Han de circular amb morrió tots
aquells gossos als quals fa esment l´article 12 d´aquesta Ordenança. Així mateix,
l ´ús de morrió pot ser ordenat per l´autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de perill manifestat i mentre
aquestes durin.
Art.
26.- 1. El trasllat d´animals
domèstics per mitjà de transport públic
s´haurà de fer d´acord amb les disposicions vigents que dictin la Generalitat de
Catalunya o les autoritats competents en
cada cas.
2. Els gossos pigall podran circular
lliurement en els transports públics
urbans, sempre que vagin acompanyats
del seu amo i compleixin les condicions
higièniques, sanitàries i de seguretat que
es preveuen en aquesta Ordenança.

3. En tot moment aquests gossos hauran d´anar lligats i provistos de corretja i
morrió segons estableix l´article 22.5
d´aquesta Ordenança.
Art.
27.- 1. Queda expressament
prohibida l´entrada o estada d´animals
domèstics a tota mena de locals destinats
a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o manipulació d´aliments.
2.- Els propietaris d´aquests locals
hauran de col·locar a l´entrada de l´establiment i en lloc visible el senyal indicatiu d´aquesta prohibició.
3.- Es prohibeix la circulació o
l´estada de gossos i altres animals domèstics a les piscines públiques i locals
d´espectacles públics, esportius i culturals, i als recintes escolars.
4.- Queden exempts de les prohibicions anteriors d´aquest article els gossos
pigall que acompanyin persones invidents.
Art. 28.- Els propietaris d´establiments públics com hotels, pensions, restaurants, bars, bars-restaurants i similars,
segons el seu criteri, podran prohibir
l´entrada i estada d´animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos
pigall. Tot i comptant amb la seva autorització, s´exigirà que tinguin el morrió
posat i que vagin subjectes amb corretja o
cadena.
Art. 29.-1.- Els posseïdors d´animals
tenen l´obligació d´adoptar les mesures
necessàries perquè aquests no embrutin
amb les seves deposicions fecals les vies
i/o espais públics i per evitar les miccions
en les façanes d´edificis i el mobiliari
urbà.
2.- Els posseïdors d´animals estan
obligats a recollir i retirar els excrements
de l´animal immediatament i de forma
convenient, netejant, si fos necessari, la
part de la via, espai públic o mobiliari
urbà que hagués resultat afectat.
3.- Les deposicions fecals recollides
s´han de posar de forma higiènicament
correcta (a dintre de bosses o d´altres
embolcalls impermeables) a les papereres,
en bosses d´escombraries domiciliàries o
bé en aquells llocs que l´autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
4.- Resta expressament prohibit que
els gossos i els gats accedeixin a les
zones de joc infantil de les places i parcs
del municipi.
5.- Es prohibeix rentar animals a la
via pública i a les fonts, així com fer-los
beure aigua amorrats a la boca de les
fonts públiques.
6.- Queda prohibit alimentar els animals a la via pública i/o espais públics,
especialment pel que fa a gats i coloms.
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CAPÍTOL VIII
Art. 30.- 1.- Es considera que un
animal està abandonat si no porta cap
identificació de l´origen o del propietari
ni va acompanyat de cap persona. En
aquest supòsit serà recollit pels serveis
municipals, o pels serveis delegats o concertats pel municipi, i traslladat a les
caneres municipals o a d´altres establiments adequats fins que sigui recuperat,
cedit o sacrificat.
2.- Qualsevol persona que s´adoni de
l´existència d´animals solts, siguin o no
abandonats, per les vies i/o espais públics
té l´obligació de comunicar-ho a l´Ajuntament perquè puguin ser recollits.
3.- Tots els gossos recollits a la via
pública seran traslladats a les caneres
municipals o a d´altres establiments adequats; seran registrats en el llibre de
registre de gossos que recollirà el dia
d´entrada, el dia de sortida, el motiu de
l´estada a les gosseres i les principals
incidències que durant aquest període de
temps s´hagin produït.
4.- El termini per recuperar un animal
sense identificació serà de 8 dies. Si l´animal porta identificació, s´avisarà el propietari i el termini serà de 10 dies.
5.- En tots els casos, els propietaris
que vulguin recuperar els seus animals
hauran d´abonar les despeses que hagi
ocasionat el seu manteniment, independentment de les sancions pertinents que li
puguin ser aplicades. També hauran
d´acreditar que en són els propietaris i
aportar la targeta sanitària de l´animal.
6.- Tal com especifica l´article 11 de
la Llei de la Generalitat de Catalunya
3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals, si transcorreguts aquests terminis
ningú no reclama l´animal, o no s´abonen
les taxes pertinents, podrà ser donat en
adopció després d´esterilitzar-lo o se´l
podrà sacrificar. Tant en un supòsit com
en un altre, les pertinents actuacions
s´efectuaran sota control veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
Art. 31.- Els animals malalts, ferits o
morts en la via pública seran retirats pels
serveis municipals. Qualsevol ciutadà pot
comunicar-ho a l´Ajuntament o a les
dependències de la Policia Local a fi que
l´animal pugui ser retirat al més aviat
possible.
CAPÍTOL IX
Activitats econòmiques en relació
amb els animals
Art. 32.- 1.Per a l´establiment de
nuclis zoològics de qualsevol mena, cal la
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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
higienicosanitàries tant l´establiment com
els animals, 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 d´inspecció.
3.- Aquests establiments també hauran de tenir les condicions higienicosanitàries exigides, així com un programa
d´ higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.
4.- La venda d´animals domèstics
s´ajustarà a les normes d´identificació
descrites en aquesta Ordenança.
5.- El venedor d´un animal haurà de
lliurar al comprador el document que
n´acrediti la raça, l´edat, la procedència,
l´estat sanitari i altres característiques
d´interès.
6.- Els animals han de ser venuts en
bones condicions sanitàries. Si els gossos
tenen edats superiors a vuit setmanes,
s´exigirà que aquests animals presentin
certificat veterinari de desparasitació i
vacunació.
7.- Per a la instal.lació dins el municipi dels animals dels circs i zoològics
ambulants, i d´atraccions firals amb animals i similars, s´haurà d´obtenir la
llicència municipal corresponent.
Art. 33.- 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 amb construcccions, instal·lacions i equips que facilitin i promocionin un ambient higiènic adequat i les
necessàries accions zoosanitàries.
Art. 34. Queda prohibit l´establiment
de vaqueries, estables, corrals de bestiar i
aus dins el nucli urbà.
CAPÍTOL X
Règim sancionador
Art. 35. 1.- Constitueixen infracció
administrativa d´aquesta Ordenança les
accions i omissions que representin una
vulneració dels seus preceptes, tal com
apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
2.- Són responsables de les infraccions administratives les persones físi-
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ques que les cometin i les persones a qui,
per llei, s´atribueixin els deures de preveure la infracció administrativa comesa
per altres, en els termes que regula l´article 1.903 del Codi Civil.
3.- De les infraccions relatives a actes
subjectes a llicència que es produeixin
sense la seva obtenció prèvia o amb
l´incompliment de les seves condicions,
en són responsables les persones físiques
i jurídiques que siguin titulars de la
llicència i, si no n´hi ha, la persona sota
la dependència de la qual actua l´autor
material de la infracció
Art. 36. l.- Les infraccions administratives als preceptes d´aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o
molt greus.
2.- Les sancions derivades de les
infraccions tindran naturalesa de multa
pecuniària, i s´imposaran d´acord amb les
següents escales:
A- Infraccions a la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març,
de protecció dels animals, i a les normes
que la desenvolupen:
- infraccions lleus. De 60,10 a 300,51
euros.
- infraccions greus. De 300,52 a
1.502,53 euros.
- infraccions molt greus. De 1.502,54
a 15.025,30 euros.
B.- Infraccions a la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
- infraccions lleus De 60,10 a 150,25
euros.
- infraccions greus De 150,26 a
1.502,53 euros.
- infraccions molt greus. De 1.502,54
a 30.050,61 euros.
3.- La classificació de la infracció i la
imposició de la corresponent sanció hauran d´adequar-se als fets i, en conseqüència, es tindran en compte els següents criteris d´aplicació:
- l´existència d´intencionalitat o reiteració.
- la naturalesa dels perjudicis ocasionats.
- la reincidència en la comissió, en el
termini d´un any, de més d´una infracció
de la mateixa naturalesa.
4.- La imposició de les sancions serà
compatible amb l´exigència a l´infractor
de la reposició de la situació alterada al
seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels
fets sancionats.
5.- La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
infracció i, en tots els casos, el dels estris
de caça o captura i dels instruments amb
què s´hagi realitzat.

Art. 37.- 1.- La competència per a la
incoació dels procediments sancionadors
objecte d´aquesta Ordenança correspon a
l´Alcalde. La instrucció dels expedients
ha de correspondre al regidor o funcionari
que es designi en la resolució d´incoació.
La resolució dels expedients instruïts
correspondrà a l´òrgan municipal o
autonòmic competent d´acord amb la llei.
2.- Quan els fets puguin ser constitutius de delicte o falta, s´atendrà a allò que
disposa l´article 5 del Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Art. 38.-En tot allò que no estigui
previst en aquest capítol sobre règim sancionador, serà d´aplicació el Decret de la
Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i, supletòriament, el Reial decret 1398/1993, de 4
d´agost, pel qual s'aprova el Reglament
del procediment per a l'exercici de la
potestat sancionadora.
Art. 39.-D´acord amb la legislació
vigent, l´incompliment de les normes que
preveu aquesta Ordenança serà sancionat
seguint els següents criteris:
l. Són infraccions lleus:
A- Infraccions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals, i a les normes que la desenvolupen:
a. La possessió d´un gos no censat i/o
no marcat amb un dels sistemes obligatoris.
b. La no-possessió o la possessió
incompleta d´un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació
i/o de tractament obligatori.
c. La venda d´animals de companyia
als menors de 14 anys i a incapacitats
sense l´autorització dels qui en tenen la
pàtria potestat o la custòdia legal.
d. La donació d´un animal de companyia com a premi o recompensa.
e. La no-tinença o la manca dels
requisits preceptius del llibre registre
establert per l´article 31 de la Llei de la
Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals, per a
totes les institucions, tallers i persones
que practiquin activitats de taxidèrmia.
f. La venda, la tinença, el tràfic, el
comerç i l´exhibició pública d´espècies de
la fauna salvatge no-autòctona que no
estiguin protegides per cap conveni, si no
es posseeix la documentació exigida.
g. El transport d´animals amb vulneració dels requisits establerts a l´article 3
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de la Llei de la Generalitat de Catalunya
3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals.
h. La caça, la captura en viu, la
tinença, el tràfic, el comerç i l´exhibició
d´espècies, o dels seus ous i les seves
cries, incloses en l´annex 2 amb la categoria D de la Llei de la Generalitat de
Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
i. La venda de parts i la dissecació de
les espècies protegides incloses a l´annex
2 amb la categoria D de la Llei de la
Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals, o dels
productes obtinguts a partir d´aquestes
espècies.
j. La no-identificació dels animals
domèstics.
k. No comunicar a l´Ajuntament la
mort, desaparició o transferència de l´animal.
l. Les molèsties per sorolls que
puguin produir els gossos o altres animals
de manera prolongada i intensa en
l´horari de descans, des de les 10 del vespre fins a les 8 del matí.
ll. Qualsevol altra acció o omissió
contrària a aquesta ordenança, que no
estigui expressament prevista en aquest
article.
B - Infraccions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
a- No inscriure el gos en el registre
específic per a gossos potencialment perillosos de l´Ajuntament.
b- No senyalitzar les instal.lacions
que alberguin gossos potencialment perillosos.
2. Són infranccions greus:
A- Infraccions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals, i a les normes que la desenvolupen:
a. El manteniment dels animals sense
alimentació
necessària
i/o
en
instal·lacions inadequades des del punt de
vista higienicosanitari.
b. Rentar animals a la via pública i
fonts.
c. Embrutar les vies públiques amb
deposicions fecals dels gossos, i deixarlos miccionar en les façanes d´edificacions i/o mobiliari urbà.
d. L´esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici d´animals sense control veterinari o en contra de les condicions i requisits establerts per aquesta
Llei.
e. La no-possessió o la possessió
incompleta del registre establert per la llei
per als establiments de venda d´animals.

f. La caça i la captura d´ocells vius de
longitud inferior a 20 cm, fora dels supòsits o amb vulneració de les condicions i
els requisits establerts per la Llei dela
Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals.
g. La pesca, la tinença, el tràfic i la
venda de peixos i crancs de menys de 8
cm de longitud, fora dels supòsits o amb
vulneració de les condicions i els requisits establerts a l´article 22 de la Llei de
la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4
de març, de protecció dels animals.
h. La venda i la utilització per a la
captura d´animals d´estris prohibits per
l´article 33 de la Llei de la Generalitat de
Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, o amb vulneració de
les condicions i els requisits establerts per
aquesta llei.
i. La no-vacunació i/o la no-realització de tractaments obligatoris als animals
domèstics de companyia.
j. No comunicar a l´Ajuntament les
incidències que es puguin produir durant
el període d´informació tècnica.
k.L´incompliment de qualsevol de les
condicions establertes per la Llei de la
Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals, per a les
agrupacions zoològiques de fauna salvatge.
l. L´incompliment per part de les instal.lacions per al manteniment temporal
d´animals de companyia de qualsevol de
les condicions i requisits establerts al
capítol III, títol II, de la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març,
de protecció dels animals.
ll. La caça, la captura en viu, la
tinença, el tràfic, el comerç i l´exhibició
pública d´espècies, o dels seus ous i les
seves cries i de la fauna no autòctona
declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l´Estat espanyol, si no posseeixen la documentaciò
exigida.
m. La caça, la captura en viu, la
tinença, el tràfic, el comerç i l´exhibició
pública d´espècies, o dels seus ous i les
seves cries, incloses a l´annex 2 amb la
categoria C de la Llei de la Generalitat de
Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
n. La venda de parts o la dissecació
de les espècies protegides incloses a
l´annex 2 amb la categoria C de la Llei de
la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4
de març, de protecció dels animals, o dels
productes obtinguts a partir d´aquestes
espècies.
o. La venda ambulant d´animals de
companyia i la venda ambulant d´altres
tipus d´animals fora de mercats i fires
legalitzades.
p. La caça d´espècies declarades protegides per l´Ordre general de vedes,
mentre dura aquesta declaració.
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q. L´anul·lació del sistema d´identificació sense prescripció ni control veterinari.
r. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva
escapada o extraviament.
s. La presència d´animals a les zones
de joc infantil.
t.Permetre l´entrada d´animals als
locals i espais públics on és expressament
prohibida.
u. Que un animal domèstic provoqui
de manera demostrada, una situació de
perill, un risc o molèsties als veïns, altres
persones o animals.
v. Incomplir el deure de col·laboració,
negant-se o resistint-se a donar la informació necessària quan l´autoritat així ho
sol·liciti per al compliment de les seves
funcions.
x. No facilitar les dades de l´animal
agressor i/o no presentar la documentació
sanitària.
y. Transportar animals potencialment
perillosos amb omissió de la normativa
específica reguladora.
B- Infraccions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
a- No complir les mesures de seguretat establertes per les instal.lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b- No contractar l´assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys
que els gossos potencialment perillosos
puguin provocar a les persones i als altres
animals.
c- Fer activitats d´ensinistrament
sense acreditació professional oficial.
d- No dur a terme els test de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
e- Portar gossos manifestament perillosos deslligats i sense morrió a les vies
públiques, a les parts comunes dels
immobles col.lectius i als espais públics
en general.
f- Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d´edat o priovades
judicialment o governativament de tenirne.
3. Són infraccions molt greus:
A- Infracions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals, i a les normes que la desenvolupen:
a. La celebració d´espectacles de
lluita de gossos i de galls.
b. El tir al colom, fora dels supòsits
d´autorització emesa pel Departament
d´Agricultura, Ramaderia i Pesca.

124
c. L´ús d´animals en espectacles, si
l´espectacle els pot ocasionar sofriment,
pot fer que siguin objecte de burles o
tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen.
d. La caça, la captura en viu, la
venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l´exhibició pública d´espècies, o dels seus
ous i les seves cries, o qualsevol part o
producte obtingut de les espècies de la
fauna no-autòctona declarades altament
protegides o en perill d´extinció per tractats i convenis internacionals o vigents a
l´Estat espanyol.
e. La captura en viu, la caça, la
tinença, el tràfic, el comerç i l´exhibició
pública d´espècies, o dels seus ous o les
seves cries, incloses a l´annex 2 amb les
categories A i B de la Llei de la Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de març,
de protecció dels animals.
f. La venda de parts i la dissecació de
les espècies protegides incloses a l´annex
2 amb les categories A i B de la Llei de la
Generalitat de Catalunya 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals, o els
productes obtinguts a partir d´aquestes
espècies.
g. El maltractament i les agressions
físiques als animals.
h. L´abandó d´un animal de companyia.
i. L´incompliment, per part dels establiments de venda d´animals, de l´obligació de vendre´ls desparasitats i lliures de
tota malaltia.
j. Posseir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
k. Vendre o donar mitjançant qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no tingui la llicència preceptiva.
l. Organitzar o celebrar concursos,
exercicis, exhibicions o espectacles d´animals potencialment perillosos, destinats a
mostrar l´agressivitat d´aquests animals, o
bé participar-hi.
B- Infracccions sancionables d´acord
amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
a. Fer activitats d´ensinistraments
d´atac de gossos manifestament perillosos
no autoritzades, i l´ensinistrament d´animals per activar la seva agressivitat o per
a finalitats prohibides, o bé fer-ho sense
tenir el corresponent certificat de capacitació.
b. Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s´estableixin legalment.
Art. 40.- 1. El procediment sancionador s´ajustarà al legalment vigent.
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2. Si s´aprecia que els fets objecte
d´un expedient sancionador poden ésser
constitutius de delicte o falta, l´Administració ha de traslladar les actuacions a
l´autoritat judicial competent i deixar en
suspens el procediment sancionador, fins
que aquesta no es pronunciï.
3. La sanció de l´autoritat a què es
refereix l´apartat 2 exclou la imposició de
sancions administratives. Si la resolució
judicial és absolutòria, l´Administració
pot continuar la tramitació de l´expedient
sancionador, respectant els fets que els
tribunals hagin declarat provats.
4. La imposició de qualsevol sanció
prevista per aquesta Ordenança no exclou
la responsabilitat civil i l´eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin
correspondre al sancionat.
Art. 41. l.- Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per
a les molt greus, dos anys per a les greus,
i sis mesos per a les lleus, comptadors des
de la data de la comissió dels fets.
2.- Els terminis de prescripció de les
sancions són de tres anys per a les molt
greus, dos anys per a les greus i un any
per a les lleus, comptadors des de la data
en què la resolució sancionadora esdevingui ferma.
Disposció addicional.
En tot allò que no prevegi aquesta
Ordenança municipal, caldrà atenir-se a la
legislació vigent en aquesta matèria, i
concretament a la Llei de la Generalitat
de Catalunya 3/1988, de 4 de març, de
protecció dels animals; a la Llei de la
Generalitat de Catalunya 10/1993, de 8
d´octubre, d'accés a l'entorn de persones
amb disminució visual acompanyades de
gos pigall; a l´Ordre del Ministeri de
Governació de 14 de juny de 1976, sobre
mesures higiènicosanitàries; al Decret de
la Generalitat de Catalunya 328/998, de
24 de desembre, que regula la identificació i el registre censal d´animals de companyia; al Decret de la Generalitat de
Catalunya 6/1999, de 26 de gener, pel
qual s´estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia; a la
Llei de la Generalitat de Catalunya
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos; a la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l´espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics; i a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics que

va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en la sessió del dia 25 de febrer de 1984."
La qual cosa es fa pública segons allò
disposat a la normativa vigent.
Figueres, 25 de març de 2002.—
L'Alcalde-President accidental. Signat:
Gerard Camps Gri.
...

Núm. 3.836
AJUNTAMENT DE
FLAÇÀ
Anunci
...
La Comissió de Govern, en sessió
ordinària de d’11 d’abril de 2002, va
acordar aprovar inicialment la memòria
valorada “Pla d’accessibilitat del Casal
d’Avis”, redactada per l’Arquitecte tècnic
municipal, memòria que se sotmet a
informació pública per un termini de
trenta dies a comptar de l’endemà de la
publicació al BOP, a l’efecte de presentar
possibles al.legacions i reclamacions,
d’acord amb el que preveu l’article 37.2
del ROAS, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
Flaçà, 11 d’abril de 2002.—
L’Alcalde. Signat: Vicenç G. Cara Fernández.
...

Núm. 3.839
AJUNTAMENT DE
GARRIGUELLA
Edicte
...
Finalitzats els treballs de revisió de
les Normes subsidiàries del planejament
del municipi de Garriguella, en un grau
de desenvolupament suficient per formular els criteris, els objectius i les solucions generals del planejament, el ple de
l’Ajuntament de Garriguella, en sessió
celebrada el dia 28 de març de 2002, va
acordar obrir un període d’informació
pública de 30 dies, a comptar des del
següent a l’última inserció d’aquest
anunci en el BOP, al DOGC i en un diari
dels de major difusió de la província, i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per
formular, si s’escau, suggeriments i alternatives al planejament per part dels particulars, les associacions i les corpora-

