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El Ple de l’ajuntament de Vilafant, en sessió ordinària celebrada el 
dia 28 de juliol de 2010,   va aprovar inicialment l’Ordenança munici-
pal de protecció, control i tinença d’animals al municipi de Vilafant.  

Exposat l’expedient a informació pública durant el termini de trenta 
dies, mitjançant publicació en el BOP de Girona núm. 158, de data 
18/08/2010 i al DOGC núm. 5732, de data 11/10/2010, i transcorre-
gut el termini d’exposició sense que s’hagi presentat cap reclama-
ció,   l’acord d’aprovació inicial queda elevat a definitiu  fent públic 
a continuació el text íntegre de la reglamentació aprovada.

ORDENaNÇa MuNICIPaL DE PROTECCIÓ, CONTROL, I TI-
NENÇa D’aNIMaLS aL MuNICIPI DE VILaFaNT

CaPÍTOL I – OBJECTIu I DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’aPLICaCIÓ

article 1. - Objectiu
1.  aquesta ordenança té per objectiu establir les normes generals 

per a la protecció i el benestar dels animals, així com regular-ne el 
control i les condicions per la seva tinença.

2.  amb aquest propòsit es vol assolir el màxim nivells de protecció i 
benestar dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada 
i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la pre-
servació dels animals.

3.  L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és la totalitat del terme 
municipal de Vilafant.

article 2. - Definicions
als efectes d’aquesta ordenança s’estableixen les següents definicions:
a)  animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es 

crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertan-
yen a la fauna salvatge. 

b)  animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones 
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne com-
panyia. als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen d’aquesta 
consideració el gossos, els gats i les fures.

c)  Fauna salvatge autòctona: és la fauna que compren les espècies 
animals originàries de Catalunya o la resta de l’Estat espanyol, 
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incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos 
i animals marins de les costes catalanes.

d)  Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que compren les espè-
cies d’animals originàries de fora de l’Estat espanyol.

e)  animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòcto-
na que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha 
assumit el costum de captiveri.

f)  animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condi-
cions que el fan apte per a la convivència amb les persones.

g)  animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acom-
panyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o 
de la persona que n’és propietària o posseïdora. 

h)  animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint 
territori geogràfic amb les persones, referit als espais urbans i re-
sidencials.

i)  Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l’exhibició 
d’animals, les instal·lacions per el manteniment d’animals, els 
establiments de venda i cria d’animals, els centres de recollida 
d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres 
transaccions amb animals i els de característiques similars que 
es determinin per via reglamentària. En queden excloses les 
instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció 
de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà i 
els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

j)  Instal·lació per el manteniment d’animals de companyia: és 
l’establiment en què es guarden els animals de companyia i se’n 
té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, 
les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació 
d’animals.

k)  Centre de cria d’animals: és la instal·lació que destina les cries a 
la venda o cessió posterior amb independència del nombre, ja di-
rectament al públic en general, a establiments de venda o d’altres.

l)  associació de protecció i defensa dels animals: és l’entitat sense 
afany de lucre legalment constituïda que té entre els seus objectius 
o finalitats emparar i protegir els animals.

CaPÍTOL II – NORMES DE CaRÀCTER GENERaL

article 3. - Condicions bàsiques per la tinença. 
La tinença d’animals resta condicionada a les circumstàncies higiè-
niques òptimes per el seu allotjament o estabulació, sempre d’acord 
amb les característiques de cada espècie. També es garantirà la seva 
seguretat, així com l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als 
veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
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article 4. - Obligacions de les persones propietàries i posseïdores 
d’animals.
1.  Els propietaris o posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-

los en adequades condicions higièniques i sanitàries. En aquest 
sentit, han d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, 
alimentats i controlats sanitàriament. L’ajuntament pot limitar, 
previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixen en 
base a la legislació vigent.

2.  La persona posseïdora d’un animal resta obligada a donar-li aten-
ció veterinària bàsica per a garantir-ne la salut.

3.  Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures ne-
cessàries per tal d’impedir que la tranquil·litat dels seus veïns es 
vegi alterada pel comportament d’aquells. 

4.  Els propietaris d’animals entre les 22 hores i les 8 hores hauran 
de tenir cura de no deixar-los en pati, terrasses, galeries i balcons 
o altres espais oberts, si aquells amb els seus sons, crits, udols o 
cants destorben el descans dels veïns.

article 5. - Prohibicions en la tinença o en la relació amb animals.
  Des manera explícita i respecte als animals resta prohibit:
a)  Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra 

pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 
b)  Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions 

de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats per 
la normativa vigent o per prescripció veterinària. L’enverinament 
només s’autoritzarà quan el realitzin serveis sanitaris autoritzats 
en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos 
expressament autoritzats.

c)  abandonar-los o exposar-los a risc de la seva integritat física o 
psíquica.

d)  Mantenir-los en instal·lacions indegudes des de el punt de vista 
higiènic, sanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.

e)  Practicar-los mutilacions i extirpar-los totalment o parcialment 
parts del cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assis-
tència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne 
la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per 
motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 
amb l’obtenció prèvia de l’autorització per l’òrgan competent.

f)  No facilitar-los alimentació suficient.
g)  Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de 

compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la 
transacció onerosa d’animals.

h)  Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones 
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o 
la custòdia.
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i)  Comerciar-hi fora els certàmens o d’altres concentracions 
d’animals vius,  establiments de venda o de cria autoritzats, llevat 
de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin 
als seus animals de companyia, que no tinguin afany de lucre i 
que es garanteixi el benestar de l’animal.

j)  Exhibir-los de forma ambulant com a reclam, llevat de fires i mani-
festacions culturals explícitament autoritzades per l’ajuntament i 
d’acord amb la normativa sectorial al respecte.

k)  Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques 
dels animals i a les condicions higièniques i sanitàries.

l)  Tenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los el movi-
ment necessari de forma duradora.

m)  Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de mala 
qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els 
puguin afectar tant físicament com psicològicament.

n)  Realitzar baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, 
fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats legalment 
l’objectiu dels quals sigui la mort de l’animal. 

o)  Realitzar qualsevol acte o ús dels animals si aquests són objecte 
de burla, escarni o si es pot ferir la sensibilitat de les persones 
que els contemplen. aquí s’hi inclouen les baralles d’animals, les 
matances públiques, el tir al colom així com les curses de braus i 
similars.

p)  Matar-los per joc, perversitat o torturar-los.

article 6. - Intervenció administrativa per conductes inadequades 
dels propietaris o responsables d’animals.
1.  En cas de que els propietaris o responsables d’animals incom-

pleixin les obligacions establertes als articles 4 i 5 anteriors, i es-
pecialment quant hi hagi risc per la seguretat o la salut de les per-
sones, o generin molèsties als veïns ( sorolls, agressivitat, males 
condicions higièniques ) l’administració municipal podrà reque-
rir als propietaris o encarregats dels animals per tal que arran-
gin el problema i si s’escau sancionar-los. En cas de no fer-ho, 
l’administració municipal podrà comissar l’animal i disposar de 
traslladar-lo a un establiment adequat, gosseres municipals, con-
certades o altres, a càrrec del propietari, així com adoptar qualse-
vol altre mesura addicional que consideri necessària.

2.  Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als 
serveis sanitaris municipals per realitzar la inspecció i comprovar 
el compliment de les disposicions d’aquesta ordenança.

article 7. – Responsabilitats de les persones posseïdores d’animals.
1.  El posseïdor d’un animal, sens perjudici d’allò que subsidiària-

ment hagi d’assumir en tant que propietari, és responsable dels 
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danys, els greuges i les molèsties que ocasioni a les vies i als es-
pais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació aplicable.

2.  La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fu-
gida. En el cas d’animals salvatges o exòtics la tinença dels quals 
pugui ser permesa, i que sigui susceptibles de causar danys a les 
persones, als altres animals, als objectes, a les vies i als espais pú-
blics i al medi natural en general, ha de mantenir-los en captivi-
tat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat neces-
sàries, i no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais 
públics.

3.  El posseïdor d’un animal que sigui susceptible de causar danys 
a tercers, ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de res-
ponsabilitat civil.

CaPÍTOL III – NORMES SaNITÀRIES 

article 8. – abandonament i desentesa.
1.  Es prohibeix l’abandonament d’animals, ja sigui en espai públic, 

ja sigui en medi natural.
2.  Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del 

qual són propietaris o responsables han de posar-ho en coneixe-
ment de l’ajuntament per tal que es pugui dur a terme la recolli-
da i nova custòdia en un Centre concertat, previ l’abonament de 
la xarxa o els costos que d’això se’n derivin i fent entrega de la 
cartilla sanitària de l’animal.

article 9. – agressions o danys causats per animals.
Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a per-
sones o a altres animals estan obligats a:
a)  Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la 

persona agredida o als propietaris de l’animal agredit, als seus re-
presentants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 

b)  Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als 
fets, a les dependències de la policia local o a l’ajuntament i po-
sar-se a disposició de les autoritats municipals.

c)  Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria 
durant un període de 14 dies naturals. aquesta observació ve-
terinària es podrà realitzar a les instal·lacions municipals o 
d’aquelles empreses o entitats externes amb qui l’administració 
tingui contracte o concert. També en el propi domicili sempre que 
el gos estigui censat i controlat sanitàriament, prèvia justifica-
ció del veterinari responsable. Tanmateix, quan les circumstàn-
cies ho aconsellin o quan ho consideri necessari, l’autoritat sani-
tària municipal podrà obligar a recloure l’animal agressor a les 
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instal·lacions municipals o en un altre establiment indicat perquè 
s’hi estigui durant el període d’observació veterinària. Si l’animal 
té propietari conegut , les depeses d’estada de l’animal aniran a 
càrrec seu.

d)  Presentar a l’ajuntament o a les dependències de la guàrdia mu-
nicipal la documentació sanitària de l’animal en un termini no 
superior a les 48 hores després de l’agressió o dany. al cap de 14 
dies d’iniciar-se l’observació, es presentarà el certificat veterinari.

e)  Comunicar a l’ajuntament o a la guàrdia municipal qualsevol 
incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, 
trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària.

f)  Si l’animal agressor és vagabund o de propietari desconegut, els 
serveis municipals o subsidiàriament les empreses especialitza-
des contractades o les entitats concertades es faran càrrec de la 
seva captura i observació veterinària.

article 10. – Sacrifici i esterilització d’animals.
1.  Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al 

manteniment d’animals de companyia, excepte per motius hu-
manitaris i sanitaris. Per això caldrà un diagnòstic veterinari con-
forme l’animal està afectat per una malaltia o afecció crònica greu 
que pot comportar un perill sanitari per a les persones o altres 
animals.

2.  El sacrifici s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possi-
ble, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de 
l’animal.

3.  Els animals de companyia que son objecte de comercialitza-
ció o transacció han de ser esterilitzats, excepte en el casos que 
s’estableixi per reglament. El reglament també ha de regular com 
han d’ésser els procediments d’esterilització perquè tinguin els 
mínims efectes fisiològics i de comportament en l’animal.

4.  El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser 
fet sempre sota control veterinari.

article 11. – Obligacions dels serveis veterinaris.
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 disposi-
ció de l’autoritat municipal, sens perjudici  d’estar a disposició 
d’una altra autoritat competent.

2.  Els veterinaris han d’informar a la persona propietària o posseï-
dora de l’obligatorietat d’identificar el seu animal en el cas que 
pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i que no ho esti-
gui, i també de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del muni-
cipi on resideixi habitualment l’animal.
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3.  Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comuni-
car a l’ajuntament tota malaltia animal transmissible incloses les 
considerades malalties de declaració obligatòria pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè independentment 
de les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre me-
sures col·lectives, si s’escau.

CaPÍTOL IV – NORMES ESPECÍFIQuES PELS GaTS, ELS GOS-
SOS I LES FuRES 

article 12. – Obligacions dels propietaris de gats, gossos i fures.
  Els propietaris de gats, gossos i fures estan obligats a:
a)  Identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homolo-

gat o altres sistemes que es puguin establir per reglament, tal i 
com es llegeix al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

b)  Inscriure’ls al cens municipal d’animals de companyia en el ter-
mini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixe-
ment o de 30 dies de la data d’adquisició de l’animal, aportant 
la targeta sanitària. En el moment de la inscripció en el cens els 
serà lliurat el número de registre al cens que els serà adherit a 
la cartilla sanitària o documentació de l’animal, per tal de poder 
demostrar que l’animal està registrat al cens. Prèviament a la ins-
cripció de l’animal en el cens municipal cal haver efectuat la seva 
identificació amb els sistemes que recull la Llei.

c)  Comunicar a l’ajuntament en un termini màxim de 30 dies, el 
canvi de residència, la mort o desaparició de l’animal, la trans-
ferència a un altre propietari o la modificació d’altres dades inclo-
ses en el cens municipal. Per això caldrà portar la targeta sanitària 
de l’animal o el certificat veterinari en cas de mort.

d)  Vacunar-los per aquelles malalties que són objecte de prevenció, la rà-
bia, desparasitar-los contra la hidatidosi hepàtica i proveir-se de la tar-
geta sanitària que servirà de control sanitari durant tota la seva vida.

e)  Realitza controls sanitaris amb una periodicitat mínima d’un cop 
a l’any. 

f)  En el cas que les persones propietàries o posseïdors de gats, gos-
sos i fures provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de 
l’Estat i esdevinguin residents al municipi, han de validar-ne la 
identificació i registrar-los també al cens municipal.   

article 13. – Gossos guardians.
Si el gos fa tasques de vigilància, s’ha d’impedir que l’animal pugui 
abandonar el recinte pel qual vetlla i ataqui a qui circuli per l’espai 
públic. així mateix, caldrà col·locar en lloc ben visible un rètol que 
adverteixi de l’existència d’un gos guardià.
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article 14. – Gossos potencialment perillosos.
1.  Es consideraran gossos potencialment perillosos tots aquells 

que presentin una o més d’una de les circumstàncies descrites a 
l’article 1 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gos-
sos considerats potencialment perillosos. a aquest animals els hi 
serà també d’aplicació el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre me-
sures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

2.  aquests animals podran ser comissats, sense perjudici de la san-
ció que correspongui al propietari, si han mossegat, intenten 
mossegar o causen lesions a persones o animals. En aquests casos 
podran ser traslladats a un establiment adequat a càrrec del pro-
pietari o a les gosseres municipals o aquelles que l’ajuntament 
determini fins a la resolució de l’expedient sancionador.

article 15. – Gossos qualificats de molestos.
1.  Tindrà la qualificació de gos molest aquell animal que no compleixi 

el previst al Capítol VII en relació a la presència a la via pública, així 
com també els animals que regularment lladrin o provoquin danys.

2.  Els animals considerats molestos podran ser comissat i tras-
lladats a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les 
instal·lacions municipals o aquelles que l’ajuntament determini 
fins a la resolució de l’expedient sancionador.

CaPÍTOL V – NORMES ESPECÍFIQuES PER La CRIa D’aNIMaLS 
DOMÈSTICS DESTINaTS aL CONSuM 

article 16. – Condicions per a la cria i la tinença.
La criança d’aus de corral, conills, coloms, faisans o d’altres animals 
per al consum familiar i que es faci en terrasses, balcons, patis, eixides, 
etc, dels domicilis, 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 d’higiene, sanitari, com per la no existència 
d’incomoditats ni de perills per als veïns o per altres persones.

article 17. – Cria i tinença com a activitat econòmica.
Quan el nombre d’animals i el destí que aquests tinguin suposi 
l’exercici d’una activitat econòmica, cal tenir la corresponent llicèn-
cia municipal d’obertura, complir la normativa vigent i també els 
requisits exposats en l’article 35 referits als nuclis zoològics.

CaPÍTOL VI – NORMES ESPECÍFIQuES PER a La FauNa NO 
DOMÈSTICa I SaLVaTGE 

article 18. – Condicions per a la tinença. 
1.  La tinença d’altres animals no qualificats com a domèstics i 

d’animals salvatges, tant si és dins el nucli urbà com a les afo-
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res, s’ha d’ajustar al que determina la legislació sectorial i als 
tractats internacionals. En qualsevol cas s’haurà de comunicar a 
l’ajuntament , i requerirà el compliment d’aquesta ordenança en 
allò que fa a la garantia del benestar de l’animal, de les màximes 
condicions higièniques i de seguretat, així com a la absència total 
de perillositat i de molèsties per a les persones.

2.  La tinença d’espècies protegides, tant de la fauna autòctona com 
de la no autòctona, es regirà pel que determina el Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, altra normativa estatal i comunitària, així 
com els tractats i convenis internacionals.

article 19. – activitat inspectora. 
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés 
als serveis sanitaris municipals per realitzar la inspecció i determi-
nació de les circumstàncies de l’article anterior i per donar el permís 
municipal, si s’escau. També han d’aplicar les mesures de higiene i 
sanitàries que l’autoritat municipal decideixi.

article 20. – Retirada d’animals. 
L’autoritat municipal requerirà als propietaris o posseïdors 
d’animals que els retirin si constitueixen un perill físic o sanitari o 
bé es considera que causen molèsties greus als veïns o ciutadania en 
general.

CaPÍTOL VII – aNIMaLS a La VIa PÚBLICa

article 21. – Passeig i esbarjo dels animals. 
1.  En les vies i/o espais públics els animals hauran d’anar lligats i 

sota control del seu propietari o responsable. De manera específi-
ca, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena d’una llargada 
màxima de 2 metres i collar amb la identificació censal i la deno-
minació de l’animal.

2.  Han de circular amb morrió els gossos potencialment perillosos se-
gons allò que es diu a l’article 14 d’aquesta mateixa ordenança. 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 dels gossos queden obligats a respectar les indica-
cions contingudes en els rètols informatius col·locats en el muni-
cipi.

article 22. – La presència d’animals en determinats espais públics.  
1.  És prohibida la presència d’animals a les zones enjardinades, 

parcs, espais de joc infantil, i a la seva zona d’influència establerta 
en un radi de 5 metres a l’entorn.
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2.  Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts o estanys, a les 
voreres i a la seva zona d’influència. 

3.  Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais pú-
blics. Està especialment prohibit facilitar aliments als gats, coloms 
i làrids (gavians i gavines).

4.  Només en circumstàncies excepcionals i per acord motivat pels 
òrgans de govern de l’ajuntament, es podrà autoritzar el contrari 
del previst en aquest article.

article 23. – animals de munta i tracció.   
La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animals 
a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposa l’ordenança muni-
cipal de circulació vigent i demés legislació aplicable.

CaPÍTOL VIII – RECOLLIDa D’aNIMaLS

article 24. – animals perduts i abandonats.   
1.  Es considera que un animal està perdut si, tot i portar identificació 

de l’origen o del propietari, deambula sòl.
2.  Es considera que un animals està abandonat si no porta cap iden-

tificació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap per-
sona.

article 25. – Protocol i normes de gestió.    
1.  Tant els animals perduts com els abandonats seran recollits pels 

serveis municipals (propis o concertats) i es traslladaran a les 
instal·lacions municipals o a d’altres establiments adequats fins 
que sigui recuperat, cedit o sacrificat, aquest darrer supòsit, no-
més si s’ajusta al que estableix l’article 10.1 d’aquesta ordenança 
així com a l’article 11.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

2.  Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per 
les vies i/o espais públics ha de comunicar-ho a l’ajuntament o 
a les dependències de la guàrdia municipal perquè puguin ser 
recollits.

3.  un cop a la gossera o instal·lació corresponent segons la tipolo-
gia de l’animal, aquest s’inscriurà en el llibre de registre on s’hi 
recollirà el dia d’entrada, el dia de sortida, el motiu de l’estada 
a les instal·lacions així com les principals incidències que durant 
aquest període de temps s’hagin produït.

4.  El termini per recuperar l’animal sense identificació serà de vint 
dies. Si l’animal porta identificació s’avisarà per mitjà de notifica-
ció al propietari el qual en un termini també de vint dies, el podrà 
recuperar. Transcorregut aquest termini si la persona propietària 
o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considerarà aban-



Pàg.	178Núm.	238	–	15	de	desembre	de	2010

Administració	Local Ajuntaments

donat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes 
tots que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.

5.  En tots els casos els propietaris que vulguin recuperar els seus 
animals hauran d’abonar les despeses derivades del manteni-
ment, d’acord amb els preus públics vigents, independentment 
de les sancions pertinents que els puguin ser aplicades. Per a la 
recuperació de l’animal hauran d’acreditar que són propietaris i 
aportar la targeta sanitària.

CaPÍTOL IX – DEPOSICIONS a La VIa PÚBLICa

article 26. – Normes generals.    
1.  Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures efectives per tal 

que aquests no embrutin amb els seus excrements les vies i espais 
públics. Es consideren també espais no adequats totes les zones 
verdes i àrees de lleure així com els escocells dels arbres.

2.  De forma similar, els proveïdors d’animals hauran d’evitar les 
miccions en les façanes d’edificis, en el mobiliari urbà i en els ve-
hicles estacionats a la via pública.

article 27. – actuacions reparadores.
1.  Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els seus 

excrements de manera immediata i forma convenient, així com 
netejar, si fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que 
hagués resultat afectat.

2.  Les deposicions recollides s’han de posar de forma higiènicament 
correcta (a dins de bosses o d’altres embolcalls impermeables) a 
les papereres, en bosses d’escombraries domiciliàries o en d’altres 
elements que l’autoritat municipal pugui indicar.

3.  En cas de que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els 
agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la 
persona responsable de l’animal perquè procedeixi a retirar les 
deposicions.

CaPÍTOL X – PRESÈNCIa D’aNIMaLS EN ESTaBLIMENTS I aL-
TRES INDRETS

article 28. – Comerços o establiments d’alimentació.
1.  Queda prohibida l’entrada o l’estada d’animals domèstics en tot 

tipus d’establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, trans-
portar o manipular aliments (art. 14.10 del RD 381/84 de 25 de 
gener, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnic Sanitària de Co-
merç Minorista d’aliments).

2.  Els propietaris d’aquests locals han de posar a l’entrada dels es-
tabliments i en lloc ben visible una placa indicadora de la pro-
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hibició. Els gossos pigall i aquells altres animals que s’ajustin al 
que determina la present ordenança queden exempts d’aquesta 
prohibició.

article 29. – Bars, establiments de restauració, hotels i similars.
Els propietaris de bars, establiments de restauració, hotels i similars, 
segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals 
en aquests establiments, llevat que es tracti de gossos pigall o 
d’aquells animals que s’ajustin al que determina la present orde-
nança. Tot i comptant amb la seva autorització s’exigirà que tinguin 
el morrió posat i que vagin subjectes amb corretja o cadena.

article 30. – altres indrets de pública concurrència. 
1.  Es prohibeix la circulació i la permanència de gossos i altres ani-

mals a les piscines públiques.
2.  Es prohibeix l’entrada d’animals domèstics en locals d’espectacles 

públics, esportius o culturals. Els propietaris o gestors d’aquets 
locals han de col·locar a l’entrada dels establiments i en lloc ben 
visible una placa indicadora de la prohibició. 

3.  a les dependències municipals o de qualsevol administració pú-
blica tampoc si accepta la presència d’animals.

CaPÍTOL XI – NuCLIS ZOOLÒGICS

article 31. – Requisits de funcionament.  
1.  Per a l’establiment de nuclis zoològics de qualsevol mena cal la lli-

cència municipal i estar inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics 
del Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, disposar dels requisits que demana la reglamen-
tació pròpia, tenir en perfectes condicions higièniques i sanitaris 
tant de l’establiment com dels animals residents i prendre les me-
sures necessàries per a la possible eliminació de cadàvers i gestió 
dels residus que es produeixin.

2.  Els establiments dedicats a la venda d’animals, els centres de cria 
i les residències han de comptar amb un veterinari assessor i hau-
ran de portar un registre oficial o diligenciat per l’administració 
competent on s’hi detallin les entrades i sortides d’animals així 
com les dades necessàries per a la seva identificació. aquest regis-
tre estarà sempre a disposició dels serveis municipals. Els criadors 
aficionats d’ocells queden exempts del compliment d’aquests re-
quisits.

3.  El venedor d’un animal haurà de lliurar al comprador el docu-
ment que n’acrediti l’espècie i la raça, si s’escau, l’estat sanitari i 
altres característiques d’interès.
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article 32. – animals en situació itinerant.  
1.  Per a la exhibició en el municipi dels animals de circs ambu-

lants s’haurà d’obtenir la llicència municipal corresponent, que 
s’entendrà inclosa en la llicència atorgada per a la instal·lació del 
circ, si en la sol·licitud es fa constar l’existència dels animals.

2.  No és permesa l’exhibició en espectacles d’animals que no siguin 
domèstics o de companyia, segons allò que es defineix a l’article 
2 d’aquesta ordenança. 

article 33. – Instal·lacions per al manteniment d’animals.
Les instal·lacions o el centres per al manteniment d’animals han de 
portar el llibre de registre a què es refereixen els articles 31 i 34, en 
el qual han de constar les dades identificadores de cadascun dels 
animals que hi entren i de la persona propietària o responsable 
d’aquests. aquest llibre ha d’estar a disposició de l’ajuntament i 
d’altres administracions competents.
 
article 34. – Establiments de venda i centres de cria d’animals.
1.  Els establiments de venda i centres de cria d’animals han de com-

plir els següents requisits de funcionament:
a)  Estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.
b)  Dur el llibre de registre regulat per l’article 25.3, a disposició de 

l’administració competent, que ha d’incloure les dades relatives a 
l’origen, la identificació i la desestimació dels animals.

c)  En el cas que la tipologia de les instal·lacions o la dinàmica de 
funcionament pugui significar molèsties per a la població, el cen-
tre o establiment s’haurà de situar en un indret prou allunyat dels 
punts habitats de tal manera que no es vegin alterades les nor-
mals condicions de vida de les persones.

d)  Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de 
patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els ani-
mals que es venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries 
diagnosticables.

e)  Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament vete-
rinari exterior, que ha de constar en el llibre de registre.

f)  Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no 
exhibir-los als aparadors de les botigues. aquests animals han 
d’ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos 
i els gats han d’estar identificats, i també els altres exemplars 
d’espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.

g)  Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer 
constar la identificació de l’espècie, el número d’identificació de 
l’animal, si s’escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a 
particulars, s’ha de lliurar també un document d’informació so-
bre les característiques de cada animal, les seves necessitats bio-
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lògiques i conductuals, els consells d’educació i les condicions de 
manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per 
un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

2.  L’actuació d’aquets centres s’ha d’ajustar als requeriments se-
güents:
a)  Per a qualsevol transacció d’animals per mitjà de revistes de re-

clam, publicacions assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha 
d’incloure a l’anunci el número de registre del nucli zoològic 
del centre venedor o donant

b)  Els professionals que treballin en establiments de venda, cria 
o importació d’animals i que hagin de manipular-los, han 
d’haver fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals.

c)  Els cadells importats o criats per a ésser venuts com a animals 
de companyia no poden ésser separats de la mare abans del 
moment de deslletament recomanat per a cada espècie.

d)  En el cas dels animals exòtics, el venedor o venedora dels ani-
mals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que co-
mercialitza i la legislació aplicable a cadascuna d’elles. També 
ha d’informar el comprador o compradora de la grandària de 
l’animal un cop adult, de la possibilitat de transmissió de zoo-
nosis, si es el cas, així com de la prohibició d’alliberar al medi 
natural espècies no autòctones.

e)  També pels animals exòtics, la factura de venda ha d’incloure, 
si escau, el número CITES o el que determini la normativa eu-
ropea de cada exemplar venut.

CaPÍTOL XII – RÈGIM SaNCIONaDOR

article 35. – Concepte d’infracció.
1.  Constitueixen infraccions administratives d’aquesta ordenança 

les accions i omissions que representin vulneració dels seus 
preceptes, tal com apareixen tipificats en els següents articles 
d’aquest reglament. 

2.  Pel que fa als gossos potencialment perillosos, el règim sanciona-
dor aplicable és el previst a la Llei 10/99, de 30 de juliol.

article 36. – Responsable de les infraccions.
1.  Són responsables de les infraccions administratives les persones 

físiques o jurídiques que les cometin a títol d’autors i/o coautors. 
aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a 
qui la llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administra-
tiva comesa per un altres.

2.  De les infraccions relatives a actes subjectes a llicències que es 
produeixen sense la meva prèvia obtenció o amb incompliment 
de les seves condicions, seran responsables les persones físiques 
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i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si no n’hi hagués, 
la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués 
l’autor material de la infracció.

article 37. – Classificació de les infraccions i la seva sanció.
1.  Les fraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen 

en lleus, greus i molt greus.
2.  Les sancions per es podran imposar per les infraccions admi-

nistratives contemplades en aqusta ordenança, serà de multa i 
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
a)  Infraccions lleus: de 100 euros fins a 400 euros.
b)  Infraccions greus: 401 euros fins a 2000 euros.
c)   Infraccions molt greus: de 2001 euros fins a 20000 euros.

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran 
d’adequar-se als fets produïts. Per això es tindran en compte 
els següents criteris d’aplicació:

a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció.
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la 

comissió de la infracció.
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d)  La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat 

cost de reparació.
e)  El volum de negoci de l’establiment.
f)  La capacitat econòmica de la persona infractora.
g)  El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h)  El fet que hi hagi requeriment previ.

3.  La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta orde-
nança no exclou la valoració de l’exemplar en el cas que es faci 
de fauna protegida, així com la responsabilitat civil i l’eventual 
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a 
la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys causats al 
medi ambient.

article 38. – Definició i tipologia de les infraccions.
Es consideren infraccions lleus les següents: 
a)  Tenir en possessió un gat, un gos o una fura no inscrit al cens 

municipal d’animals de companyia o tenir sense registrar altres 
animals que han de fer aquest tràmit obligatòriament.

b)  No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han 
de vacunar o tractar obligatòriament, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació vigent i aquesta ordenança.

c)  Vendre animals de companyia a persones menors de setze i a per-
sones incapacitades sense l’autorització dels qui tenen la potestat 
o la custòdia.

d)  Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
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e)  No portar a terme les actuacions reparadores davant les deposi-
cions a la via pública que s’estableixen en aquesta ordenança.

f)  No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que 
s’hagin d’identificar d’acord amb la legislació vigent i aquesta 
mateixa ordenança, o incomplir els requisits establers amb relació 
a aquesta identificació.

g)  No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli ani-
mals, el certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora 
d’animals, reconegut oficialment.

h)  No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre 
de Nuclis Zoològics.

i)  No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nu-
clis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que 
practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per 
l’administració competent.

j)  Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda 
d’animals.

k)  Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar 
d’espècie de fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels 
supòsits reglamentats.

l)  Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
m)  Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt 

de vista del seu benestar, si no els comporta un risc grau per la 
salut o integritat física.

n)  No evitar la fugida d’animals.
o)  Maltractar animals si no els produeix resultats lesius.
p)  Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions 

lleus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats 
per la normativa vigent.

q)  No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garan-
tir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.

r)  Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o 
publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre 
del nucli zoològic.

s)  No comunicar, la persona propietària o posseïdora la desaparició 
d’un animal de companyia.

t)  Pertorbar el descans dels veïns dins l’horari previst a l’article 4.4 
d’aquesta ordenança.

u)  Qualsevol altra infracció de es disposicions d’aquesta ordenança 
o de la legislació vigent que no hagi estat tipificada de greu i molt 
greu.

Es consideren infraccions greus les següents:
a)  Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en 

instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sani-
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tari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la 
salut o integritat física.

b)  No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics 
i per les institucions, els tallers i les persones que practiquen acti-
vitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l’administració 
competent.

c)  No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los 
els tractaments obligatoris.

d)  Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els 
requisits establerts per la legislació vigent i aquesta ordenança.

e)  Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol 
altre certament autoritzat.

f)  Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no 
han estat declarats nuclis zoològics.

g)  anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni controls 
veterinaris.

h)  No mantenir en captivitat o en les condicions que per via regla-
mentària s’estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais 
públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç per-
mès que les seves característiques puguin causar danys a les per-
sones, als béns i al medi ambient.

i)  Fer tir al colom.
j)  Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de 

patologies psíquiques o físiques, així com altres de caràcter here-
ditari o diagnosticables.

k)  No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
l)  Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten con-

seqüències greus per a la salut.
m)  Fer matances públiques d’animals.
n)  Instal·lar atraccions firals en què s’utilitzin animals.
o)  Fer ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p)  Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions 

greus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats 
per la normativa per la vigent.

q)  Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el 
comerç i l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de 
cries d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona declarades prote-
gides per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.  

r)  Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, 
el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les 
espècies incloses en les categories C i D de l’annex del Decret le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, així com també de parts, d’ous, de 
cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars. Se’n 
exclouen els casos degudament reglamentats o autoritzats.
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s)  La manca d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
t)  Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la 

inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
u)  No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garan-

tir-ne la salut.
v)  abandonar animals si s’ha fet en unes circumstàncies que no 

comporten cap risc per a l’animal.
w)  Participar en competències i curses en les quals es fan apostes 

dels animals que no estan identificats i enregistrats en el Registre 
d’animals de Competició.

x)  Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
y)  Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia 

en els supòsits determinats legalment.

Es consideren infraccions molt greus les següents:
a)  Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conse-

qüències molt greus per a la salut.
b)  Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 10.1
c)  abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els pu-

guin comportar danys greus o risc per la seva integritat física.
d)  Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc 

sense l’autorització corresponent.
e)  No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies 

híbrides, de manera que pugui comportar una alteració ecològica 
greu.

f)  Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar 
animals sense control veterinari o en contra de les condicions i els 
requisits establerts per la legislació vigent.

g)  Organitzar baralles de gossos, de galls o altres tipus d’animals, i 
també participar en aquest tipus d’actes.

h)  Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic, sanitari 
i de benestar, si els perjudicis als animals son molt greus.

i)  Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, 
el comerç i l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries 
d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona 
declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i 
convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.

j)  Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, 
el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les 
espècies incloses en les categories a i B de l’annex del Decret le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, i també de parts, d’ous i de cries 
d’aquests exemplars.

k)  Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
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article 39. – Prescripció i caducitat.
1.  Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus 

al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos. aquests ter-
minis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció 
s’hagués comès.

2.  Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap 
de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i 
les imposades per faltes lleus al cap d’un any. aquests terminis 
començaran a comptar des del dia següent a aquell en que hagués 
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es 
va imposar la sanció.

3.  Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment 
sancionador no hi hagués resolució expressa i definitiva, s’iniciarà 
el termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu de 
les actuacions.

4.  aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procedi-
ment s’hagués paralitzat per causa imputable als interessats o que 
els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

article 40. – Mesures cautelars.
1.  En la incoació del procediment sancionador es podrà adoptar, 

mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter 
provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del pro-
cediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i im-
pulsant les exigides pels interessos generals.

2.  Es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin 
sense llicència i la retirada d’objectes, materials, estris o productes 
amb que s’estigués generant o s’hagués generat la infracció.

3.  Les mesures abans esmentades les podrà adoptar la policia local 
un cop formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser mantin-
gudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el procedi-
ment.

article 41. – Competència i procediment.
  En relació a la competència i procediment, es tindrà en compte el 
següent:
1.  En el cas de les infraccions lleus i sempre que no afectin a la fau-

na autòctona, correspon a l’alcalde/essa la incoació dels proce-
diments sancionadors objecte d’aquesta ordenança així com la 
imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb 
les sancions. aquesta competència es pot desconcentrar en altres 
membres de la corporació mitjançant l’adopció i publicació de la 
corresponent disposició de caràcter general. En aquets casos:
a)  La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor/a o 

funcionari/a que es designi en la resolució d’incoació.
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b)  S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat, i en la 
seva tramitació es podrà acumular l’exigència a l’infractor, si 
s’escau, de la reposició al seu estat originari de la situació al-
terada i la determinació de la quantia a què ascendeix la in-
demnització dels danys i perjudicis causats al domini públic, 
edificis municipals, instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari 
urbà.

c)  La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, 
si no s’acumulés en un procediment complementari, amb au-
diència del responsable.

d)  En tots els casos serviran de base a la determinació les valora-
cions realitzades pels serveis tècnics municipals.

e)  Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supò-
sits, a l’exclusió subsidiària i al procediment de constrenyiment 
sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial correspo-
nent.

f)  Quant els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions 
de caràcter no municipal, amb independència de la sanció ad-
ministrativa que pogués correspondre pels fets, es podran fa-
cilitar als titulars dels béns o drets afectats els antecedents dels 
fets i la seva qualificació per si desitgessin acudir a la via judi-
cial. En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o 
falta, s’estarà al que disposa l’article 5 del Decret 178/1993, de 
9 de novembre.

2.  En el cas de les infraccions greus, la competència sancionadora 
correspon al director o directora dels serveis territorials del De-
partament de Medi ambient i Habitatge.

3.  En el cas de les infraccions molt greus, la competència sanciona-
dora correspon al conseller o consellera del Departament de Medi 
ambient i Habitatge.

4.  De manera explícita i pel que fa a la fauna salvatge autòctona, la 
potestat sancionadora per les infraccions lleus o greus correspon 
al director o directora dels serveis territorials del Departament 
de Medi ambient i Habitatge, mentre que per les infraccions 
molt greus és del conseller o consellera d’aquest mateix depar-
tament.

article 42. – Terminació convencional.
En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, 
es poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de pres-
tació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat rela-
cionades amb la protecció d’animals, o d’advertiment, sense que 
calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions 
comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s’ha 
d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que 
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s’estableix per reglament, el Govern pot estendre aquestes actua-
cions d’educació ambiental o de prestació d’activitats de caràcter 
cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels 
animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa, 
i, si s’escau la sanció imposada com a mesura específica comple-
mentària.

article 43. – Comissat d’animals.
1.  L’ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mit-

jançant 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. L’animal 
també pot ser comissat quan hi hagi constatació d’infracció reite-
rativa, en un termini no inferior a un any.

2.  El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient 
sancionador, a la vista de la qual es retornarà al propietari/a. 
Mentrestant l’animal restarà sota la custòdia de l’ajuntament.

3.  Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manu-
tenció per raó de comís de l’animal, seran a càrrec del seu propie-
tari o posseïdor.

article 44. – Normativa complementària.
Per allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà 
d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre (DOGC núm. 
1827, de 29 de novembre).

DISPOSICIÓ aDDICIONaL

Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà 
atenir-se a allò que disposa la Llei reguladora de la Intervenció In-
tegral de l’administració ambiental, el Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de 
medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, rela-
tives a la protecció dels animals, la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades d’un gos pigall i l’Ordre de 14 de juny de 1976 del 
Ministeri de Governació sobre les mesures de higiene i sanitàries, 
així com la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. També el Decret 328/98, de 24 de desembre, pel qual es 
regula la identificació i el registre general dels animals de compan-
yia, serà de plena aplicació en relació a la identificació dels animals 
de companyia.
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DISPOSICIONS TRaNSITÒRIES 

1a. Es concedeix un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, per tal que els propietaris d’animals regulari-
tzin la seva situació en allò referent a la identificació de gats, gossos 
i fures així com a la seva inscripció al cens municipal d’animals de 
companyia.

2a. L’ajuntament podrà crear altres censos d’animals amb una fun-
ció de l’obligatorietat imposada per llei o de la conveniència en la 
seva regulació.

DISPOSICIÓ FINaL 

aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva 
publicació integra en el Butlletí Oficial de la província, d’acord amb 
el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de bases de 
règim local i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o 
modificació.

Vilafant, 25 de novembre de 2010

Consol Cantenys i arbolí
alcaldessa
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El Ple de l’ajuntament de  Vilafant, en sessió ordinària del dia 24 de 
novembre de 2010, va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació de l’obra “Projecte de 
Rehabilitació Integral de la Masia de Palol Sabaldòria”.

De conformitat amb el que estableix l’article 277.1 del Decret Le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, s’exposa al públic pel 
termini de 20 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions,  a 
partir de l’endemà al de l’última de les publicacions d’aquest edicte 
al BOP de Girona o al DOGC.

Simultàniament s’anuncia la licitació, si be condicionada al que 
disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de disposicions legals vigents 
a Catalunya  en matèria de règim local.

 1. Entitat adjudicadora: 
a) ajuntament de Vilafant
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 331/2010.

2. Objecte del contracte:
a)  Descripció: Execució de l’obra “Projecte de Rehabilitació Inte-

gral de la Masia de Palol Sabaldòria”.
b)Termini d’execució:   Nou mesos

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert.

4. Tipus de licitació: Cinc-cents mil euros (500.000,00 €), IVa inclòs.

5. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix.
b)  Definitiva:  5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense 

incloure l’IVa.

AJUntAment de VilAFAnt

Edicte d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i licita-
ció d’un contracte d’obres

Núm. 17622


