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VEHICLES#
NÚM.
EXPEDIENT§
TITULAR§

ADREÇA§

MATRÍCULA§
MARCA-MODEL#

TU03/001§JUAN BENITO JULIAN PERSONAL§
TU03/005§JORGE FLO MARTI§
TU03/006§FEDERICO LAFUENTE BRANDEZ§
TU03/007§CARLOS BARROSA HERNANDEZ§
TU02/1010§OSCAR PERIANES ESCUDERO§
TU03/009§IVAN LOPEZ FERRE§
TU03/012§TOMÁS PUEYO VALIENTE§
TU03/015§HENRY GREEN MIHAEL§
TU03/016§ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ§
TU03/020§TINTER TRADE SL§

FLOR DE VIOLA, 48 0140 CALDES DE MONTBUI§
TAMARIT, 88 08015 BARCELONA§
VIC, 19 08140 CALDES DE MONTBUI§
ONZE SETEMBRE, 37 3R 1ª 0850 LES FRENQUESES DEL VALLÉS§
TOSSAL DEL LLUC, 23 08140 CALDES DE MONTBUI§
PLA DE PINYONS, 16 08140 CALDES DE MONTBUI§
AV. VILLANUEVA, 2 12È 4RT 08902 LHOSPITALET§
AV. GRAELLS, 501 08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS§
MN. CINTO VERDAGUER, 3 08140 CALDES DE MONTBUI§
LAVENIR, 35 08021 BARCELONA§

B-0006-NC§LANCIA DELTA 1600#
B-1734-MU§ALFA ROMEO 33#
B-1897-JH§ RENAULT EXPRESS#
B-1979-KU§PEUGEOT 205#
B-2194-HK§FORD SIERRA#
B-2594-IN§ VW GOLF#
B-3350-MJ§ OPEL KADETT#
B-6222-LC§ FORD ORION#
B-6477-JJ§ VW POLO#
B-8177-VV§IVECO#

§

§

§

NÚM. BASTIDOR§ #

CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§NO CONSTA§
DERBI SCOTTER MARRÓ#
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§M0055858§
DERBI SPORT GRIS#
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§83C*34223X§
VESPINO DLX VERMELL#
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§ZD4LY0200V5005082§APRILIA SCOTTER VERMELLA#
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§E077063§
DERBI VARIANT NEGRE#
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§E325268§
DERBI VARIANT STAR MARRÓ#

Campins
EDICTE
El Ple de lAjuntament de Campins en sessió del dia 8 de juliol de 2002 va aprovar inicialment lOrdenança municipal reguladora
de la tinença danimals domèstics, i la va sotmetre a exposició pública durant el termini
de trenta dies hàbils, prèvia comunicació del
corresponent anunci als mitjans de comunicació reglamentàriament pertinents.
Durant el termini dexposició pública no
es va rebre a lAjuntament de Campins cap
al·legació, reclamació ni suggeriment al respecte, per tant el Ple daquest Ajuntament, en
sessió del dia 28 doctubre de 2002 va aprovar amb caràcter definitiu la referida Ordenança.
El text íntegre de lOrdenança és el que es
transcriu a continuació:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA
DANIMALS DOMÈSTICS
TÍTOL I
OBJECTIU I ÀMBIT DAPLICACIÓ
Article 1
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia, dins el terme municipal.
Amb aquesta intenció lordenança té en
compte els drets dels animals, els beneficis
que aporten a les persones, incideix en els
aspectes relacionats amb la seguretat i la
salut pública i regula la convivència entre els
animals i les persones reduint el màxim les
molèsties i perills que puguin ocasionar.
Article 2
Són animals domèstics de companyia els
que es crien i reprodueixen amb la finalitat
de viure amb lhome.
Sentendrà per animals domèstics de companyia totes les subespècies i varietats de gats
(Felis catus) i totes les subespècies i varietats
de gossos (Canis Familiaris). En els articles
següents, fora que sindiqui el contrari, lex-

§

§

§

NÚM.
EXPEDIENT§
TITULAR§

ADREÇA§

MATRÍCULA§
MARCA-MODEL#

TU03/021§JOSÉ LUÍS MORALES SORIANO§
TU03/024§JOSÉ L. BARRAGAN MOBILLA§
TU03/026§EDUARDO PEREZ LARA§
TU03/025§ANA JULIA BARROS AMPUDIA§

AV. GAUDI, 19 6È 1ª 08100 MOLLET DEL VALLÉS§
B-8446-HH§RENAULT 11#
CORDOBA, BL 2, NÚM. 95 7È 11È 08918 BADALONA§
C-5797-BLJ§AIXAM 400#
CIUDAD DE MELILLA, 8 4RT A 29639 BENALMADENA (MALAGA)§ GR-8590-Z§SEAT TERRA#
UR. MAS VENDRELL C/ MASPUYOLS, 6 08187 SANTA EULÀLIA DE CC-0975-F§ OPEL RECOR#
RONÇANA§
TU03/027§ANNA KWIC CRISTO§
TRES, 4 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA§
H-7848-U§ MERCEDES 190#
TU03/028§JORGE JAIME VERGE GONZALEZ§ BARON DE ESPONELLA, 18 3R 1ª 08031 BARCELONA§
M-0534-EV§SEAT PANDA#

NÚM. BASTIDOR§ #

CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§E166144§
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§AB0551095922§
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§E214927§
CICLO§
DESCONEGUT§DESCONEGUT§X017103§

DERBI VARIANT SPORT MARRÓ#
HONDA PX#
DERBI VARIANT NEGRE#
DAELIN MESSAGE NEGRE#

LAlcaldessa, Montserrat Domènech i
Borrul.
022003004297
A

Caldes de Montbui, 24 de febrer de 2003.

pressió de companyia sentendrà que fa
referència a gossos i gats.
Article 3
Sexclouen de la regulació daquesta
Ordenança els animals que es crien per a la
producció de carn, pell o algun altre producte útil per a lhome, a excepció del que diu
lart. 5 daquesta Ordenança, i els animals
dexperimentació.
Article 4
La tinença danimals exòtics o salvatges en
domicilis particulars està sotmesa a lautorització expressa daquest Ajuntament. En tot
cas aquesta tinença està condicionada que es
compleixin les condicions següents:
a) Animals de fauna autòctona. Queda
prohibida la tinença danimals despècies
protegides.
b) Animals de fauna no autòctona:
- La tinença danimals despècies no
autòctones es regeix pel que estableixen els
tractats i convenis internacionals signats per
lEstat espanyol, per la normativa comunitària
i pel que preceptua la Llei de protecció danimals de la Generalitat de Catalunya i les disposicions que la desenvolupen.
- Els propietaris duna espècie de fauna no
autòctona, sempre que en sigui permesa la
tinença, hauran dacreditar la procedència
legal amb la documentació següent:
* Certificat sanitari dorigen.
* Llicència dimportació.
* Llicència dexportació.
* Autorització sanitària dentrada a Espanya.
* Certificat de reconeixement sanitari de
duana o la certificació de la quarantena.
* Certificat dorigen si són animals criats
en captivitat.
- No es permesa la tinença danimals dagressivitat manifesta o que poden provocar
enverinaments per la seva mossegada o picada.
Article 5
La tinença danimals domèstics no considerats com de companyia (aus de corral,
conills, coloms, etc.) en domicilis particulars

es permetrà valorant la repercussió higienicosanitària a lentorn i les molèsties o perill que
puguin ocasionar als veïns.
Quan pel nombre o característiques dels
animals la seva tinença es pugui catalogar
com a activitats tipificada, estarà subjecte a
les llicències i autoritzacions pertinents.
TÍTOL II
SOBRE LA TINENÇA DANIMALS
CAPÍTOL I
NORMES

DE CARÀCTER GENERAL DE CONVIVÈNCIA I
DE TRACTE AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 6
Sautoritza la tinença danimals domèstics
als domicilis particulars amb lobligació de
mantenir-los en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie i en cap cas
produeixi situació de risc, de perill o incomoditat per a altres persones o animals que no
siguin les derivades de la seva naturalesa, i
que es compleixin les condicions que es
fixen en els articles següents.
Article 7
Els propietaris i posseïdors danimals de
companyia tenen lobligació de tenir-los ben
alimentats, correctament allotjats i donar-los
les atencions veterinàries necessàries per preservar el seu estat de salut i prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals.
Article 8
Els gossos de guarda i vigilància dobres,
empreses i habitatges shan de tenir de manera que els vianants no prenguin cap mal ni
que lanimal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar
un accident. A més shauran de complir els
requisits següents:
a) Shaurà de col·locar en lloc ben visible
un rètol que adverteixi del perill de lexistència dun gos vigilant al recinte.
b) Shauran de complir els requisits que
sespecifiquen per a animals potencialment
perillosos.
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c) Hauran destar censats.
Article 9
Dacord amb la legislació vigent queda
expressament prohibit:
1) Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges
en règim de convivència o capacitat.
2) Realitzar actes públics o privats de baralles danimals o paròdies en els quals sels
mati, fereixi o hostilitzi.
3) En tot el terme municipal la caça,
excepte llocs autoritzats, la captura i lenverinament danimals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de
protegir la salut pública i en aquells casos
expressament autoritzats.
4) Vendre animals a menors de 14 anys i a
persones incapacitades jurídicament sense
lautorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la tutela.
5) El comerç danimals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és
extensiva als mercats ambulants en què
només es permet el comerç de petits animals
de producció i consum.
Article 10
El posseïdor dun animal, sense perjudici
de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i
les molèsties que ocasionin a les persones,
als objectes, a les vies i als espais públics i al
medi natural en general, dacord amb el que
estableix larticle 1905 del Codi Civil.
Article 11
1. Es prohibeix labandonament danimals.
2. Les persones que no desitgin continuar
tenint un animal hauran de comunicar-ho a
lAjuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també
hauran de facilitar la targeta sanitària de lanimal.
3. En cas dincompliment greu o persistent
de les condicions establertes en els articles
anteriors, lAdministració municipal podrà
disposar qualsevol mesura correctora i fins i
tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o
establiment més adequat, amb les despeses a
càrrec del propietari.
CAPÍTOL II
NORMES

SANITÀRIES

Article 12
Els propietaris danimals de companyia
han de vetllar pel bon estat de salut dels seus
animals proporcionant-los tot el convenient
dacord amb la legislació vigent i dotant-los
duna targeta sanitària.
Article 13
1. Els propietaris danimals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres
animals estan obligats a facilitar les dades de
lanimal agressor.
2. Quan les autoritats sanitàries municipals
ho creguin podran obligar a recloure lanimal
agressor on estimin convenient perquè hi
estigui durant un període dobservació veterinària.

3. En el cas que lanimal tingui propietari,
les despeses destada de lanimal a la canera
aniran a càrrec seu.
Article 14
Si cal sacrificar un animal, sha de fer sota
el control i la responsabilitat dun veterinari,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment de lanimal i que li provoqui la pèrdua de la consciència immediata.
CAPÍTOL III

Article 18
És condició prèvia i indispensable per a
poder incloure en el registre caní els gossos
considerats potencialment perillosos que els
seus propietaris contractin una assegurança
de responsabilitat civil.

IDENTIFICACIÓ

CAPÍTOL I

I INSCRIPCIÓ

Article 15
Els propietaris o posseïdors danimals de
companyia estan obligats a identificar els
seus animals amb un dels sistemes establerts
en larticle 3 del Decret 328/1998, de 24 de
desembre, dins dels tres primers mesos
següents al naixement de lanimal.
Article 16
1. Els propietaris o posseïdors de gats o
gossos estan obligats a inscriure llurs animals
en el Cens Municipal dAnimals Domèstics
de residència habitual de lanimal, facilitant
com a mínim, les dades del propietari i/o
posseïdor i les de lanimal.
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar
a partir de la data de naixement, dadquisició, o de canvi de residència de lanimal.
3. En la base de dades didentificació danimals de companyia del registre censal dels
ajuntaments, shaurà dincloure un apartat
específic pels gossos potencialment perillosos.
4. LAjuntament del municipi facilitarà,
mitjançant el registre censal caní una xapa
que lanimal haurà de dur permanentment en
la corretja o collar quan circuli per la via
pública on hi figurarà el nom de lanimal i les
dades del posseïdor o propietari. LAjuntament podrà establir la periodicitat de renovació de la xapa censal i la taxa corresponent.
5. Els propietaris o posseïdors danimals
domèstics de companyia hauran de notificar
a loficina del cens caní, en el termini de deu
dies, la defunció, desaparició, cessió o canvi
de residència dels seus animals.
Article 17
Els animals domèstics de companyia han
destar identificats en el termini màxim de
tres mesos de la data del seu naixement per
algun dels sistemes següents, que sadaptaran
en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
a) Tatuatge indeleble, a la cara interna del
pavelló auricular o en una de les cuixes posteriors, en lengonal.
b) Identificació electrònica mitjançant la
implantació dun microxip a la banda esquerra del coll de lanimal, dotat dun sistema
antimigratori i un recobriment biològicament
compatible i que sadapti a la normativa
europea. En que per alguna raó justificada no
sigui possible la implantació en el lloc assenyalat, es farà, a la zona de la creu, entre les
espatlles.

TÍTOL III
PRESÈNCIA DANIMALS DE COMPANYIA A
LA VIA PÚBLICA

ANIMALS

A LA VIA PÚBLICA

Article 19
A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la
seva identificació censal.
Article 20
Han de circular amb morrió tots els gossos
la perillositat dels quals sigui raonablement
previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos potencialment perillosos.
Lús de morrió podrà ser ordenat per lautoritat municipal quan les circumstàncies així
ho aconsellin i mentre durin aquestes circumstàncies.
Article 21
Els propietaris dels gossos queden obligats
a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Article 22
Es prohibeix rentar els animals a la via
pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres, ni fer-los beure aigua amorrats als sortidors de les fonts públiques.
Article 23
Queda prohibida la presència danimals
domèstics en parcs infantils i zones de jocs.
Article 24
Queda prohibit alimentar els animals a la
via pública, parcs, solars o altres espais,
incloses les aus urbanes.
Article 25
És prohibida lentrada de gossos de tota
mena a locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació
daliments i/o begudes. Els propietaris daquests locals hauran de col·locar a lentrada i
en lloc ben visible un rètol indicatiu de la
prohibició.
Els propietaris destabliments dús públic
de tota mena, tal com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o similars, poden
prohibir, segons el seu criteri, lentrada i la
permanència de gossos en aquests establiments en la zona dús públic. Comptant amb
la seva autorització, sexigirà que tinguin el
morrió posat i que vagin subjectes per corretja o cadena.
CAPÍTOL II
DEJECCIONS

A LA VIA PÚBLICA

6 / 3 / 2003

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 56 / Pàg. 45

Administració Local

Article 26
Els posseïdors danimals han dadoptar
mesures per no embrutar amb les dejeccions
fecals a les vies i/o espais públics i per evitar
les miccions en les façanes dedificis i en el
mobiliari urbà.
Article 27
Els posseïdors danimals estan obligats a
recollir i a retirar els excrements de lanimal
de forma immediata i convenient, netejant, si
fos necessari, la part de la via, espai públic o
mobiliari que hagués resultat afectat.
Article 28
1. Les dejeccions fecals shan de dipositar
higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als
contenidors de les escombraries. Queda
prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.
2. En cas que es produeixi la infracció daquesta norma, els agents de lautoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, perquè
procedeixi a retirar les dejeccions.
TÍTOL IV
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
CAPÍTOL I
DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA
OBLIGATÒRIA
Article 29
Sentendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més duna de
les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis dagressions a persones o a altres gossos o manifesten un caràcter marcadament agressiu.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a
latac i la defensa. Només sautoritzen per a
activitats de vigilància i de guarda dempreses de seguretat i dels diferents cossos de
seguretat.
c) Gossos que pertanyen a una de les races
següents o a llurs encreuaments: Pit Bull
Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffodshire Americà, Rottweiler, Bullmastiff,
Dòberman, Gos de presa canari, Tosa
Japonés, Dogo de Bordeus, Dog Argentí, Fila
Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, Mastí Napolità.
d) Gossos que presentin totes o gran part
de les característiques següents:
- Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb
crani ample i gran i galtes musculoses i abultades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit robust, ample, gran, profund, costelles

arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i
robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un
angle moderat.
Article 30
Les persones que vulguin tenir un gos
potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors dedat i hauran de
sol·licitar una llicència a lAjuntament.
Article 31
Per a lobtenció i renovació de la llicència
administrativa per a la tinença danimals
potencialment perillosos es requeriran els
següents requisits:
a) Ser major dedat.
b) Els titulars hauran dinscriure els gossos
al registre censal del municipi en els 15 dies
posteriors a la data dobtenció de la llicència
administrativa.
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
d) Acreditació dhaver formalitzat assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253
EUR. Les dades didentificació de lanimal
hauran de figurar a la pòlissa. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa
shaurà de lliurar-ne una còpia a lAjuntament.
e) Shaurà de presentar una descripció del
lloc on habitarà lanimal.
f) Certificació de capacitat física i aptitud
psicològica dacord amb larticle 3 del
Decret 287/2002, de 22 de març.
g) Certificat negatiu dantecedents penals,
dacord amb larticle 3 del Decret 287/2002,
de 22 de març.
h) Declaració jurada de linteressat de no
haver estat sancionat per infraccions greus o
molt greus previstes a larticle 13 de la Llei
50/1999. Igualment, no haver estat sancionat
per infraccions greus o molt greus que hagi
comportat comís de lanimal, dacord amb la
Llei 10/1999.
Article 32
La llicència tindrà un període de validesa
dun any. No obstant, la llicència perdrà la
seva vigència en el moment en que el seu
titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
Article 33
La modificació de les dades que figuren a
la llicència shauran de comunicar al registre
censal municipal en el termini de 15 dies.
Article 34
En cas que lAjuntament determini la
potencial perillositat dun gos, el propietari
disposarà dun mes de termini, des de la data
de notificació de la resolució dictada, per
sol·licitar la llicència administrativa.
CAPÍTOL II
MESURES

DE SEGURETAT

Article 35
1) La presència danimals potencialment

perillosos en llocs o espais públics exigirà
que la persona que els condueixi, màxim un
per persona, i controli porti amb ell la corresponent llicència administrativa a que es refereix larticle 3 del Reial Decret 278/2002, de
22 de març, així com el certificat acreditatiu
de la inscripció de lanimal al Registre Municipal danimals potencialment perillosos.
2) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais dús públic en
general, els gossos potencialment perillosos
han danar obligatòriament lligats amb una
cadena o corretja no extensible de menys de
2 metres i proveïts del corresponent morrió
(homologat i adequat a la raça), i en cap cas
es permet portar més dun daquests gossos
per persona.
3) Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en
espais públics.
4) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi devitar que els
animals en surtin i cometin danys a tercers:
a. Les parets i les tanques han désser suficientment altes i consistents i han destar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió
de lanimal.
b. Les portes de les instal·lacions han désser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i shan de dissenyar per a evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c. El recinte ha destar convenientment
senyalat amb ladvertiment que hi ha un gos
daquest tipus.
d. La sostracció o pèrdua de lanimal
haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal danimals
potencialment perillosos en un termini
màxim de 48 hores.
TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR
Article 36
El posseïdor dun animal, sens perjudici de
la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que ocasioni a les persones, a les
cases, a les vies, espais públics i al medi
natural en general, dacord amb el que estableix larticle 1905 del Codi Civil.
Article 37
Són responsables de les infraccions dels
animals els seus propietaris o posseïdors que
ho siguin per qualsevol títol.
Article 38
1. Les infraccions administratives daquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i simposaran dacord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: fins a 150 EUR.
- Infraccions greus: fins a 300 EUR.
- Infraccions molt greus: fins a 450 EUR.

Núm. 56 / Pàg. 46

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

6 / 3 / 2003

Administració Local

3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran dadequar-se als
fets, i per això, es tindran en compte els
següents criteris daplicació:
a) Lexistència dinternacionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini dun any de més duna infracció de la
mateixa naturalesa.
d) La transcendència social i el perjudici
causat per la infracció comesa.
e) La perillositat objectiva de les circumstàncies del fet.
f) La situació de risc o perill per a la salut
de lanimal mateix.
g) La concurrència de risc sanitari en les
circumstàncies objectives dels fets.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb lexigència a linfractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat
originari, així com la indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets constitutius dinfracció.
Article 39
Dacord amb la legislació vigent, lincompliment de les normes que preveu lordenança serà sancionat dacord amb els
següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
- No comunicar a lAjuntament la mort, la
desaparició o la transferència de lanimal.
(Article 16.5).
- Que el gos circuli per la via pública
sense la xapa didentificació (article 16).
- Fer beure els gossos amorrats a les fonts
públiques (article 22).
- Alimentar els animals a la via pública,
parcs, solars o altres espais (article 24).
- Qualsevol altra acció o omissió contrària
a aquesta ordenança que no estigui expressament prevista en aquest article ni a la Llei
3/1988, de 4 de març, de Protecció dels animals.
- Infraccions de caràcter greu:
- Tinença danimals salvatges sense autorització. (Article 30).
- No disposar de la targeta sanitària. (Article 12).
- No presentar la documentació sanitària
ni el certificat veterinari de lanimal agressor
quan siguin requerits. (Article 13).
- Mantenir els animals en condicions
higienicosanitàries no adequades, amb
manca dalimentació, o que suposin molèsties per als veïns o altres persones. (Article 6).
- Quan un animal domèstic provoqui de
manera demostrada, una situació de perill,
de risc o de molèsties per als veïns, per a
altres persones o per a altres animals. (Article
6).
- La possessió dun gos no identificat per
algun dels sistemes establerts per reglament.
(Article 15).
- No tenir els gossos de vigilància en les
adequades condicions de seguretat. (Article
8).
- Permetre lentrada danimals als ens
locals on és prohibit expressament, queden

exclosos els gossos pigall. (Article 25).
- No indicar amb un rètol la presència
dun gos vigilant o potencialment perillós a
un recinte, obra o habitatge. (Article 8).
- Rentar animals a la via pública, fonts,
estanys i lleres de rieres. (Article 22).
- Practicar el comerç danimals fora destabliments autoritzats. (Article 9.5).
- La circulació de gossos pel carrer sense
corretja o cadena o collar. (Article 19).
- La presència danimals a les zones dús
públic on lAjuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohibició. (Article 23).
- La circulació dels gossos sense la xapa
censal municipal. (Article 9.4).
- La venda danimals a menors de 14 anys
o a persones incapacitades jurídicament
sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria i potestat.
(Article 9.4).
- Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per lautoritat competent o pels seus agents en el compliment
de les seves funcions o documentació falsa
inexacta, incompleta o que, implícitament o
explícitament, indueixi a lerror.
- Lincompliment dels requeriments o de
les mesures que dicti lautoritat municipal.
Infraccions de caràcter molt greu:
- La tinença danimals domèstics no qualificats de companyia i danimals salvatges
sense lautorització expressa.
- No contracta lassegurança de responsabilitat civil dacord amb el que estableix
aquesta ordenança, en el casos necessaris.
(Articles 18 i 31).
- Adquirir un gos potencialment perillós
persones menors dedat o privades judicialment o governativament de tenir-ne. (Article
30).
- La no identificació de lanimal de companyia amb el sistema de tatuatge o transpoder. (Article 15 i 17).
- La no vacunació i/o la no aplicació de
tractaments veterinaris obligatoris als animals
domèstics de companyia.
- Maltractar els animals.
- Abandonar els animals. (Article 11.1).
- Dur sense morrió gossos la perillositat
dels quals hagi estat constatada per la seva
naturalesa i característiques. (Article 20).
- Embrutar les vies públiques i qualsevol
lloc destinat al trànsit o a lesbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos,
dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les
façanes dedificis i/o en el mobiliari urbà.
(Articles 26 a 28).
- La tinença danimals salvatges potencialment perillosos o verinosos.
- Lesions o agressions a persones produïdes per un animal de companyia o gossos
potencialment perillosos.
- Sacrificar un animal sense control veterinari. (Article 14).
- Lincompliment de les prohibicions previstes en el títol de mesures de protecció dels
animals.
Article 40

La comissió de dues faltes lleus en un any
es considerarà com a falta greu. La comissió
de dues faltes greus en un any es considerarà
com a falta molt greu.
Article 41
1. LAjuntament pot comissionar els animals objecte de protecció mitjançant els seus
agents quan hi hagi un risc per a la salut
pública per a la seguretat de les persones i/o
propis animals i quan hi hagi constatació
dinfracció de les disposicions daquesta
ordenança. Igualment en cas dinfracció reiterativa, en un termini no inferior a un any,
lanimal pot ser comissat.
2. El comís té caràcter preventiu fins a la
resolució de lexpedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la
destinació final que sha de donar als animals
comissats.
3. Les despeses ocasionades pel comís a
què es refereix lapartat 1 i les actuacions
relacionades són a compte de qui comet la
infracció.
Article 42
1. 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, comptats des de la data de la comissió
de la infracció.
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, comptats des de la data en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Article 43
1. Són aplicables a les sancions establertes
per aquesta Ordenança els principis de
potestat sancionadora i del procediment sancionador establerts per la Llei 30/92, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
11/99, de 2 dabril, el Reial decret 1398/93,
de 4 dagost, pel qual saprova el reglament
del procediment per a lexercici de la potestat sancionadora, el D 278/93, de 9 de
novembre, i altres normes corcordants i precedents previstes a lordenament jurídic.
2. Es podrà prescindir del tràmit daudiència quan no figuri en el procediment ni siguin
tinguts en compte altres fets, al·legacions o
proves que les aportades per linteressat, conforme les previsions de la normativa de procediment esmentada.
3. En els casos dinfraccions no previstes
per aquesta Ordenança però sancionables a
tenor de la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció danimals, i la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, lAjuntament pot
instruir, en qualsevol cas, els expedients
infractors i elevar-los a lautoritat administrativa competent perquè els resolgui.
Disposició transitòria
Es concedeixen tres mesos, des de lentrada en vigor daquesta ordenança, als efectes
que els propietaris danimals domèstics regularitzin la seva situació i els inscriguin en el
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Cens municipal danimals domèstics.
Disposició Finals
Aquesta Ordenança entrarà en vigor lendemà de la seva publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Contra aquesta Ordenança definitivament
aprovada es podrà formular recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptadors des del dia següent al de
la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Campins, 24 de febrer de 2003.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
022003004189
A

Capellades
EDICTE
Edicte de lAjuntament de Capellades,
sobre aprovació Plec de Clàusules Econòmico Administratives subhasta pública venda
solar edificable al c/Sarrià de Ter, 27 i 29
(2003-05).
Aprovat pel Ple de la corporació en sessió
de data 5 de febrer de 2003 el Plec de Clàusules Económico administratives que ha de
regir la subhasta pública per a la venda dun
solar edificable situat al carrer Sarrià de Ter,
27 i 29 de propietat municipal.
El present plec sexposa al públic per un
termini de 15 dies comptats, a partir de lendemà de la seva publicació, ja sigui en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es puguin presentar reclamacions.
Simultàniament sanuncia subhasta pública per bé que la licitació sajornarà quan
resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el present plec:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA
SUBHASTA DUN SOLAR EDIFICABLE SITUAT AL
CARRER SARRIÀ DE TER, 27 I 29.
1. Objecte del contracte
Constitueix lobjecte del contracte, la
compravenda mitjançant subhasta del
següent bé de propietat Municipal:
Finca urbana: Solar edificable, de 538,70
m2 de sòl, situat al carrer Sarrià de Ter números 27 i 29, amb un sostre potencial màxim
de 2.154,80 m2, i on són admesos edificació
entre mitgeres amb alineació de vial.
2. Tipus de licitació
El tipus de licitació es fixa en dos-cents
dotze mil dos-cents quaranta-set EUR amb
vuitanta cèntims dEUR (212.247,80 EUR)
més IVA i podrà ser millorat a lalça.
3. Durada del contracte
Per les característiques del contracte de
compravenda, se nestableix una durada
indefinida.

LAjuntament de Capellades es compromet
a traslladar la propietat i possessió del bé
descrit, mitjançant latorgament de lescriptura pública davant Notari, dins dels quinze
dies següents al de la data de ladjudicació,
amb plena aplicació del quadre general de
Drets i obligacions de la compra-venda,
segons els preceptes del Codi Civil.
4. Garanties provisional i definitiva
Els licitadors hauran de constituir una
fiança provisional de quatre mil dos-cents
quaranta-cinc EUR (4.245,00 EUR), equivalent al 2 per 100 del valor del bé i una definitiva equivalent al 4 per 100 de limport del
remate. Admetent-se laval bancari en la
fiança definitiva.
5. Despeses
Ladjudicatari queda obligat al pagament
dels anuncis i impostos que sescaiguin.
6. Condicions especials
Actualment el vial està en procés durbanització i es lliurarà acabat en el termini de
tres mesos comptat des de la licitació de la
subhasta.
7. Proposicions i documentació
complementària
Les proposicions es presentaran en un
sobre tancat en el qual figurarà la inscripció
Proposició per prendre part en la subhasta
per procediment obert, per a lalienació del
bé solar edificable situat al carrer Sarrià de
Ter, 27 i 29, convocat per lAjuntament de
Capellades.
Dins daquest sobre major es contindran
dos sobres A i B, tancats amb la mateixa inscripció referida en lapartat anterior i un
subtítol.
El sobre A se subtitularà Documentació
acreditativa de la personalitat i característiques del contractista i garantia dipositada. I
contindrà els següents documents:
a) Document Nacional dIdentitat o
fotocòpia compulsada.
b) Escriptura de poder, validada i legalitzada, en el seu cas, si sactua en representació
daltra persona.
c) Escriptura de constitució de la societat
mercantil inscrita en el Registre Mercantil, i
número didentificació fiscal, quan concorri
una societat daquesta naturalesa.
d) Declaració responsable davant Notari,
autoritat judicial o administrativa de no estar
incurs en prohibicions de contractar conforme a larticle 20 de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
e) El resguard acreditatiu de la garantia
provisional.
f) Els que acreditin trobar-se al corrent en
el pagament de les obligacions tributàries i
de seguretat social imposades per les disposicions vigents.
El sobre B se subtitularà oferta econòmica
amb el següent model:
Sr. ..............................., amb domicili al
.............................., Municipi ....................
CP ........... i amb el DNI núm. ......................
expedit a ..............., amb data
..........................., en nom propi (o en repre-

sentació de ......................, com acredito per
...........................) assabentat de la convocatòria de subhasta per procediment obert,
anunciada en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, núm. ................. de data
.............. prenc part en la mateixa comprometem-ne a adquirir el bé en el preu de
.................................. (lletra i número), dacord amb el plec de clàusules administratives
que accepto íntegrament, fent constar que
mantinc loferta durant .................. mesos i
no estic incurs en cap de les circumstàncies
establertes en lart. 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
8. Presentació de proposicions
Els licitadors solament podran presentar
una proposició en la Secretaria de lAjuntament, en hores doficina durant el termini de
vint-i-sis dies naturals, comptats des del dia
següent al de la data de publicació de lanunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona.
9. Constitució de la Mesa i obertura de
pliques
1. Tindrà lloc al Saló dactes de lAjuntament a les 12 hores del tercer dia hàbil
següent a què finalitzi el termini assenyalat
en lapartat 1 de la clàusula anterior.
2. La mesa de contractació estarà integrada de la següent manera:
- Lalcalde senyor Xavier Bartrolí i Trull
com a President, o regidor en qui delegui.
- Dos vocals designats per lAlcaldia.
- El secretari i la interventora de lAjuntament.
3. Qualificats prèviament els documents
presentats en temps i forma, la Mesa en acte
públic a lobertura de les ofertes admeses i
proposarà lòrgan de contractació que adjudiqui el contracte al postor que oferti el preu
més alt.
10. Adjudicació del contracte
El Ple adjudicarà el contracte dins del termini màxim de vint dies a comptar des del
següent al dobertura, en acte públic, de les
ofertes rebudes, sense que la proposta dadjudicació que realitzi la Mesa creï dret algun
en favor de lempresari proposat, front a ladministració, mentrestant no se li hagi adjudicat el contracte.
11. Règim Jurídic
El contracte que regula les presents clàusules té naturalesa privada i es regirà:
a) Quant a la seva preparació i adjudicació, pel present plec de clàusules administratives i en allò no previst en elles regiran les
normes de la Llei 8/1987, Municipal i de
règim local de Catalunya el Reglament de
Béns de les Entitats Locals, de 13 de juny de
1986 i la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions Públiques.
b) Quant als seus efectes i extinció per les
normes de Dret privat.
Capellades, 4 de març de 2003.
LAlcalde, Xavier Bartrolí i Trull.
022003004624
A

