
4. La utilització de les sirenes només
està autoritzada quan el vehicle que les
porta estigui fent un servei d’urgència;
resta totalment prohibida la seva utilitza-
ció durant els recorreguts de tornada a la
base o en desplaçaments rutinaris. 

5. Els conductors dels vehicles
d’urgència han de fer servir els disposi-
tius acústics únicament en els casos més
necessaris i quan la senyalització llumi-
nosa no sigui suficient. 

6. Quan un vehicle d’emergència es
trobi aturat a causa de problemes de tràn-
sit, el conductor està obligat a parar la
sirena i deixar els avisos lluminosos ence-
sos. 

7. De continuar aturats durant un
període llarg de temps podran posar en
funcionament la sirena en períodes de no
més de 10 segons, separats per un mínim
de 2 minuts. 

En el cas d’alarmes: 
1. S’autoritzen proves d’assaig d’apa-

rells d’alarma i emergència: 
a) Excepcionalment, tot just després

de la instal·lació del sistema per compro-
var-ne el funcionament entre les 9 i les 18
hores de la jornada laboral 

b) Rutinàries. Seran les comprova-
cions periòdiques del sistema; únicament
un cop al mes i durant un màxim de tres
minuts, dins l’horari abans esmentat i sota
el coneixement previ de la Policia Muni-
cipal o Cos Mossos d’Esquadra 

2. Per al cas d’alarmes que emeten a
l’ambient exterior o ambients interiors
comuns o d’ús públic compartit s’esta-
bleix: 

a) La duració màxima en funciona-
ment continu dels dispositius acústics no
podrà sobrepassar els 60 segons en cap
cas 

b) S’autoritza l’ús de sistemes que
repeteixin el senyal sonor un màxim de
tres cops, separats entre ells per un perío-
de mínim de 30 segons i un màxim de 60
segons, si abans no es produeix la des-
connexió 

c) Un cop acabat el cicle total, no
podrà tornar a entrar en funcionament; en
tot cas, s’autoritza la utilització de se-
nyals lluminosos 

3. El nivell màxim sonor autoritzat
per a alarmes que radien a ambients exte-
riors és de 85 dB(A), mesurat a 3 m i en
l’eix de màxima radiació. 

4. El nivell màxim sonor en el cas
que emetin a ambients interiors comuns o
d’ús compartit, serà de 70 dB(A) a 3 m i
en la direcció de la màxima radiació. 

5. Per al cas d’alarmes instal·lades en
locals per al seu control i vigilància, els
nivells sonors màxims permesos al seu
interior, així com també als edificis adja-
cents o ambients exteriors, seran els esti-

pulats a l’annex 1 per a ambients interiors
i exteriors. 

ANNEX 7.- COMPROVACIÓ DE
L’EFECTIVITAT DE LES MESURES
D’AÏLLAMENT DE LOCALS DE CON-
CURRÈNCIA PÚBLICA 

L’aïllament acústic mínim per aquest
tipus d’activitats serà el necessari perquè
es compleixin els nivells límit de cada
zona i de cada ambient interior que
s’indiquen a l’annex 1. 

Per tal de comprovar l’efectivitat de
l’aïllament d’un determinat local de
pública concurrència es procedirà de la
forma següent: 

1. Abans de dur a terme qualsevol
tipus de mesurament, cal que el local es
trobi en les seves condicions normals de
funcionament, és a dir, amb les portes i
finestres tancades i amb tots els emissors
sonors en funcionament (tals com els sis-
temes de ventilació, màquines i jocs
recreatius, etc). 

2. Durant els mesuraments cal que
l’equip de música del local es trobi al
màxim que permeti el sistema limitador-
controlador per a produir una màxima
emissió sonora. 

3. Els mesuraments s’han de fer
durant l’horari previst pel desenvolupa-
ment de l’activitat del local per tal
d’aconseguir els valors més reals possi-
bles. 

4. Cal mesurar els nivells d’immissió
sonora en l’ambient exterior al local
seguint el protocol indicat a l’annex 2. 

5. Si el local es troba ubicat o bé és
adjacent a un edifici residencial, és a dir,
amb habitatges, cal mesurar els nivells
d’immissió sonora en l’ambient interior
de l’habitatge més afectat pel soroll,
seguint el que s’indica a l’annex 2. 

6. Si qualsevol dels valors obtinguts
en les mesures realitzades als dos apartats
anteriors superen els valors guia esta-
blerts per la zona indicats a l’annex 1,
s’hauran de prendre les mesures correcto-
res oportunes per evitar-ho i s’ajornarà la
concessió de la llicència fins que s’acon-
segueixi, sense prejudici de les sancions
pertinents. 

ANNEX 8.- RELACIÓ DELS MUNI-
CIPIS QUE, PER DELEGACIÓ, S’HAN
INCLÒS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
D’AQUESTA ORDENANÇA 

Argelaguer, Castellfollit de la Roca,
Les Preses, Maià de Montcal, Montagut i
Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca,
Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant
Jaume de Llierca, Santa Pau, Tortellà, la
Vall de Bianya i la Vall d’en Bas.

Núm. 10.421
CONSELL COMARCAL

DE LA GARROTXA

Edicte sobre aprovació definitiva d’una
ordenança.

En data 28 de juny de 2004 el Ple del
Consell Comarcal va acordar aprovar ini-
cialment la realització d’una actuació
d’assistència i cooperació local pels
municipis de la comarca de la Garrotxa
que varen delegar en el Consell Comar-
cal, l’exercici de la competència d’apro-
var una ordenança tipus de control i
tinença d’animals domèstics. 

Els ajuntaments que han sol·licitat
l’assistència tècnica són els següents:
Argelaguer, Castellfollit de la Roca, Les
Preses, Maià de Montcal, Mieres, Monta-
gut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de
Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Sant
Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau,
Tortellà, la Vall de Bianya i la Vall d’en
Bas.

L’acord d’aprovació inicial fou fet
públic en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Girona núm. 155, de 12 d’agost i
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4193, de 10 d’agost de
2004, a un mitjà de comunicació diari de
la comarca i al tauler d’anuncis de la Cor-
poració. 

Un cop transcorregut el termini
d’exposició al públic i no havent-s’hi pre-
sentat al·legacions, reclamacions ni sug-
geriments, el Ple de la Corporació reunit
en sessió del dia 28 de setembre de 2004
va acordar aprovar amb caràcter definitiu
l’ordenança tipus reguladora del control i
tinença d’animals domèstics, d’acord amb
el text que integrament es transcriu a con-
tinuació, tot de conformitat amb el que
disposen els articles 65 i 66 del Decret
179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals; sense perjudici que als
efectes de la seva plena entrada en vigor
a cadascun dels municipis que han
sol·licitats l’assistència, caldrà que els
plenaris dels ajuntaments respectius pro-
cedeixin a aprovar definitivament el text
de l’ordenança mitjançant una adhesió o
ratificació a l’acord adoptat pel Consell
Comarcal actuant d’assistència tècnica,
derogant o modificant, si s’escau, les
ordenances vigents sobre la mateixa
matèria, i facin públic l’ esmentat acord
mitjançant un edicte al BOP, remetent-se
a la publicació íntegra efectuada pel Con-
sell Comarcal de la Garrotxa. 

Acord que es fa públic als efectes
oportuns, fent constar que l’ordenança
s’aprova amb caràcter d’assistència tèc-
nica als ajuntaments de la comarca que
han delegat l’aprovació de l’ordenança i
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tenen delegada al Consell Comarcal
l’exercici de la competència de la gestió
del control i tinença d’animals domèstics
(municipis transcrits en el segon paràgraf) 

Contra la present resolució, que és
definitiva en la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, a comptar a
partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució davant de la Sala de
la Jurisdicció contenciosa-administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya. Sense perjudici que es pugui inter-
posar qualsevol altre recurs que es consi-
deri convenient. 

Olot, la Garrotxa, 18 d’octubre de
2004.— El President. Signat: Miquel
Noguer i Planas

Ordenança tipus de control i tinença
d’animals domèstics

TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT
D’APLICACIÓ

Article 1
1.- Aquesta Ordenança té per objecte

la regulació de la tinença d’animals
domèstics, en els municipis de la comarca
de la Garrotxa que hagin delegat en el
Consell Comarcal l’exercici de la com-
petència d’aprovar una ordenança tipus de
control i tinença d’animals domèstics. És
d’aplicació en els municipis enumerats a
l’Annex 1 de la mateixa.

2.- Té en compte els drets dels ani-
mals, els beneficis que aporten a les per-
sones, incideix en els aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública i regula
la convivència entre animals i persones
per reduir al màxim les molèsties i perills
que puguin ocasionar. 

Article 2
1.- Els animals a què fan referència

les normes establertes per aquesta orde-
nança són tots els animals considerats
com a domèstics, que són els següents:

a) Animals de companyia: gossos i
gats.

b) Animals exòtics: aus, rèptils i
altres mamífers, peixos i amfibis.

c) Animals que proporcionen ajut
laboral: animals de tracció, animals d’uti-
litat pública.

d) Animals utilitzats en pràctiques
d’esport i de lleure: cavalls, coloms,
canaris i altres ocells.

e) Animals de renda destinats a con-
sum alimentari o dels quals s’obté un
aprofitament: aviram, bestiar porcí, bes-
tiar oví, abelles, animals dels quals
s’aprofita la pell.

2.- L’Ajuntament disposarà d’un cens
i un registre d’animals de companyia,

d’acord amb el que disposa la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals. 

Article 3
Estan subjectes a l’obtenció prèvia de

la llicència municipal d’obertura d’activi-
tat, totes les activitats basades en la utilit-
zació d’animals.

TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANI-
MALS

CAPÍTOL I. Normes de caràcter
general

Article 4
La tinença d’animals en domicilis

particulars queda condicionada a les cir-
cumstàncies higièniques òptimes per al
seu allotjament i a l’absència de risc sani-
tari, perill o molèsties als veïns, a altres
persones o a l’animal mateix.

Article 5
1.- Els propietaris i posseïdors d’ani-

mals estan obligats a mantenir-los en ade-
quades condicions higiènico-sanitàries i
en aquest sentit han d’estar correctament
vacunats, desparasitats, allotjats, alimen-
tats i controlats sanitàriament. L’Ajunta-
ment podrà limitar, amb informe tècnic
previ, el nombre d’animals que es posse-
eixi.

2.- Els posseïdors d’animals estan
obligats a adoptar mesures necessàries
per impedir que la tranquil·litat dels seus
veïns sigui alterada pel comportament
d’aquells. 

3.- Els propietaris d’animals han
d’impedir que, des de patis, terrasses,
galeries o balcons, els animals, amb els
seus sons o crits destorbin el descans dels
veïns especialment a les nits.

Per aquest motiu quan els propietaris
o posseïdors d’animals de companyia
s’absentin de l’indret on tinguin els ani-
mals queda prohibit que aquests es quedin
sols en terrasses, galeries o balcons.

4.- Els posseïdors d’animals domès-
tics de companyia estan obligats a ins-
criure’ls en el registre censal de l’Ajunta-
ment i facilitar les seves dades.

Article 6
De conformitat amb la legislació

vigent queda expressament prohibit:
1. Causar danys o cometre actes de

crueltat i maltractaments als animals tant
domèstics com salvatges.

2. Realitzar actes públics o privats de
baralles d’animals o paròdies en les quals
se’ls mati, fereixi o s’ocasioni sofriment
o tractament antinatural.

3. Capturar i enverinar animals en tot
el terme municipal, excepte per part del
serveis sanitaris autoritzats en la funció
de protegir la salut pública i en aquells
casos expressament autoritzats.

4. Comercialitzar animals fora dels
establiments autoritzats. Aquesta prohibi-
ció és extensiva als mercats ambulants en
què només es permet el comerç de petits
animals de producció i consum.

5. Vendre animals a menors de 14
anys i a persones incapacitades legalment,
sense l’autorització dels que en tinguin la
pàtria potestat o la tutela.

6. L’adquisició de gossos catalogats
com a races potencialment perilloses
(Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencial-
ment perillosos) a les persones menors
d’edat i les que hagin estat privades judi-
cialment o governativament de tenir-ne.

7. Vendre animals de forma no con-
trolada per l’Administració a laboratoris o
clíniques.

Article 7
El posseïdor d’un animal, sens perju-

dici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, els
perjudicis i les molèsties que ocasioni a
les persones, als objectes, a les vies i
espais públics i al medi natural en gene-
ral, d’acord amb el que estableix l’article
1905 del Codi Civil.

Article 8
1.- En cas que els propietaris o res-

ponsables dels animals incompleixin les
obligacions establertes en els articles
anteriors, i especialment quan hi hagi risc
per a la seguretat i la salut de les perso-
nes, o generin molèsties als veïns (sorolls,
agressivitats, males condicions higièni-
ques), l’Administració municipal podrà
requerir els propietaris o encarregats dels
animals perquè solucionin el problema i/o
sancionar-los. En cas de no fer-ho,
l’Administració municipal, seguint les
pautes que assenyala la legislació vigent,
podrà comissar l’animal i disposar de
traslladar-lo a un establiment adequat, a
càrrec del propietari, a les gosseres i
adoptar qualsevol altra mesura addicional
que es consideri necessària.

2.- Els propietaris o posseïdors d’ani-
mals han de facilitar l’accés als serveis
municipals o a altres autoritats compe-
tents per realitzar la inspecció i compro-
var el compliment de les disposicions
d’aquesta ordenança. 

Article 9
Tindrà qualificació d’animal domèstic

molest:
1. Aquell animal que hagi estat captu-

rat en les vies i espais públics dues o més
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vegades en sis mesos en absència del seu
propietari. Aquests animals considerats
molestos seran comissats i traslladats a un
establiment adequat a càrrec del propie-
tari.

2. Aquell animal que incompleixi el
que recull aquesta ordenança en els seus
articles 4 i 5.

Article 10
1.- Tindrà qualificació d’animal

domèstic perillós i per tant podrà ser
comissat, sense perjudici de la sanció que
correspongui al propietari, aquell animal
que hagi causat lesions a persones o altres
animals. Aquest animal serà traslladat a
un establiment adequat a càrrec del pro-
pietari i es podrà adoptar qualsevol altra
mesura que es consideri necessària.

2.- Tenen la consideració de gossos
potencialment perillosos, els inclosos a
l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, que són els següents:

a) Gossos que han tingut episodis
d’agressions a persones o a altres gossos

b) Gossos que han estat ensinistrats
per a l’atac i la defensa

e) Gossos que pertanyen a una de les
races següents o a llurs encreuaments:
bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog
de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità,
pit bull, de presa canari, rottweiler, staf-
fordshire i tosa japonès.

CAPÍTOL Il. Normes Sanitàries

Article 11
1.- Es prohibeix l’abandonament dels

animals.
2.- Totes les persones que no desitgin

continuar tenint un animal del qual són
propietari o responsables han de comuni-
car-ho a l’Ajuntament per tal que els ser-
veis competents corresponents el recullin,
amb l’abonament previ de la taxa corres-
ponent i el lliurament del document
d’identificació de l’animal.

Article 12
Els propietaris o posseïdors d’animals

que hagin mossegat o causat lesions a
persones o altres animals estan obligats a:

1. Facilitar les dades de l’animal
agressor i les seves pròpies a la persona
agredida, o als propietaris de l’animal
agredit, als seus representants legals i a
les autoritats competents que ho sol·lici-
tin.

2. Comunicar-ho, en un termini
màxim de 24 hores posteriors al fet, a les
dependències de la Policia Local o a
l’Ajuntament.

3. Sotmetre l’animal agressor a obser-
vació veterinària obligatòria durant el
període establert per la legislació vigent.

4. Prestar a l’Ajuntament o a les
dependències de la Policia Local la docu-
mentació d’identificació de l’animal en
un termini no superior a 48 hores després
de la denúncia, i el certificat veterinari
després de feta l’observació de l’animal.

5. Comunicar a l’Ajuntament o a la
Policia Local qualsevol incidència que es
produeixi (mort, robatori, pèrdua, desapa-
rició, trasllat de l’animal) durant el perío-
de d’observació veterinària.

6. Assumir les despeses de veterinari
i les de l’estada de l’animal a la gossera o
al recinte d’observació.

7. Si l’animal agressor és vagabund o
de propietari desconegut, els serveis
municipals es faran càrrec del seu comís i
de la seva observació veterinària.

8. En el cas que es tracti d’un gos de
raça potencialment perillosa els propieta-
ris hauran de presentar a l’Ajuntament o a
les dependències de la Policia Local
l’Assegurança de Responsabilitat Civil de
l’animal (art. 3.4 de la Llei 10/1999).

Article 13
Els animals que segons diagnòstic

veterinari estiguin afectats per malalties o
afeccions cròniques inguaribles que
puguin comportar un perill sanitari per a
les persones, així com els que manifestin
comportament agressiu, es podran sacrifi-
car després d’un dictamen veterinari.

Article 14
1.- Els veterinaris, les clíniques i els

consultoris veterinaris han de dur obli-
gatòriament un arxiu amb la fitxa clínica
dels animals que hagin estat vacunats o
tractats. L’esmentat arxiu estarà a dispo-
sició de l’autoritat municipal, sens perju-
dici d’estar a disposició d’una altra auto-
ritat competent, d’acord amb el que la
Llei disposi sobre l’empara del secret
mèdic veterinari.

2.- Qualsevol veterinari ubicat al
municipi, està obligat a comunicar a
l’Ajuntament tota malaltia animal trans-
missible dintre de les considerades malal-
ties de declaració obligatòria pel Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, perquè inde-
pendentment de les mesures zoosanitàries
individuals, es puguin prendre mesures
col·lectives, si s’escau.

Article 15
Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer

sota control i responsabilitat d’un veteri-
nari, utilitzant mètodes que impliquin el
mínim sofriment i que provoquin una pèr-
dua de consciència immediata.

CAPITOL III. Normes específiques
per als gossos 

Article 16
Són aplicables als gossos totes les

normes de caràcter general i les sanitàries
establertes per a tots els animals.

Article 17
Els propietaris o posseïdors de gossos

estan obligats a:
1. Inscriure’ls al cens caní municipal

en el termini màxim de tres mesos comp-
tats a partir de la data de naixement,
d’adquisició o canvi de residència de
l’animal, aportant el document d’identifi-
cació.

2. Comunicar les baixes per mort o
desaparició dels gossos a l’Ajuntament en
el termini de 15 dies a partir del fet, por-
tant la documentació d’identificació de
l’animal o certificat veterinari en cas de
mort.

3. Comunicar a l’Ajuntament els can-
vis de domicili del propietari o del res-
ponsable d’un gos, com també la trans-
ferència de la possessió en un termini de
15 dies a partir del fet, així com també el
canvi de codi d’identificació.

4. Vacunar-los contra aquelles malal-
ties que són objecte de prevenció a partir
de l’edat reglamentada en la normativa
vigent i proveir-se del document d’identi-
ficació, que ha de servir de control sani-
tari dels gossos durant tota la seva vida.

5. Realitzar controls sanitaris dels
gossos periòdicament, i com a mínim una
vegada l’any.

6. Identificar-los mitjançant els siste-
mes oficials i permanents tal i com
s’especifica en la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals i el
Decret 328/1998, de 24 de desembre, per
la qual es regula la identificació i el regis-
tre general d’animals de companyia
(tatuatge o identificació electrònica). 

7. Contractar una assegurança de res-
ponsabilitat civil que cobreixi la indem-
nització dels danys que aquests animals
puguin provocar a les persones i als altres
animals en el cas de gossos potencialment
perillosos.

8. Especificar, quan es tracti de gos-
sos considerats potencialment perillosos o
que hagin adquirit un comportament peri-
llós, la raça i les altres circumstàncies que
siguin determinants de la possible perillo-
sitat.

En la base de dades d’identificació
d’animals de companyia del registre cen-
sal de l’Ajuntament, s’ha d’incloure un
apartat específic per als gossos potencial-
ment perillosos.

Article 18 Obligacions dels propieta-
ris de gossos perillosos

1.- Les persones que vulguin tenir un
gos potencialment perillós hauran de ser
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obligatòriament majors d’edat i hauran de
sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.

2.- Per a l’obtenció i renovació de la
llicència administrativa per a la tinença
d’animals potencialment perillosos es
requeriran els següents requisits:

a) Ser major d’edat
b) Els titulars hauran d’inscriure els

gossos al registre censal del municipi.
c) Els gossos hauran de dur el xip

identificatiu
d) S’haurà de presentar una pòlissa

d’assegurança de responsabilitat civil per
un import no inferior a cent vint mil
euros (120.000 euros)

e) S’haurà de presentar una descripció
del lloc on habitarà l’animal.

f) Certificació de capacitat física i
aptitud psicològica d’acord amb el que
disposa l’article 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.

g) Certificat negatiu d’antecedents
penals d’acord amb l’article 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març.

h) Certificat negatiu de sancions
administratives respecte alguna de les
sancions accessòries previstes a l’article
13 apartat 3 de la Llei 5/1999, de 23 de
desembre, sobre règim jurídic d’animals
potencialment perillosos, d’acord amb el
que disposa l’article 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.

3.- La llicència tindrà un període de
validesa de cinc anys podent ser renovada
per períodes successius de la mateixa
duració. No obstant, la llicència perdrà la
seva vigència en el moment en què el seu
titular deixi de complir qualsevol dels
requisits exigits.

Article 19
1.- Els propietaris de gossos de

vigilància han d’impedir que els animals
puguin abandonar el recinte i atacar a qui
circuli per la via pública.

2.- Cal col·locar en lloc ben visible
els rètols necessaris que adverteixin del
perill de l’existència de gossos de vigilàn-
cia.

3.- Els gossos de vigilància d’obres
han d’estar correctament censats, identifi-
cats, assegurats i vacunats, els propietaris
n’han d’assegurar l’alimentació, el con-
trol veterinari necessari i han de retirar-
los en finalitzar l’obra.

4.- Les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos, han de
complir les condicions establertes en l’art.
2.2 de la Llei 10/1999, que són les
següents: 

a) Les parets i les tanques han de ser
suficientment altes i consistents i han
d’estar fixades per tal de suportar el pes i
la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han
de ser resistents i efectives com la resta

del contorn i s’han de dissenyar per evitar
que els animals puguin desencaixar o
obrir ells mateixos els mecanismes de
seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenient-
ment senyalitzat amb l’advertiment que hi
ha un gos d’aquest tipus.

a) La pèrdua o desaparició de l’ani-
mal haurà de ser comunicada pel seu titu-
lar al responsable del Registre Municipal
d’animals potencialment perillosos en un
termini màxim de 48 hores. 

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANI-
MALS AL NUCLI URBÀ

CAPÍTOL I. Animals a la via pública

Article 20
1.- En les vies i/o espais públics

urbans i on la normativa ho determini, els
gossos i altres animals que ho requereixin
han d’anar proveïts de corretja o cadena i
amb la corresponent identificació de
l’animal, i han d’estar subjectats per la
persona responsable.

2.- Hauran de circular amb morrió, o
element de protecció equivalent, tots
aquells gossos i animals la perillositat
dels quals hagi estat constatada per la
seva naturalesa i característiques i tots
aquells que estiguin considerats gossos
potencialment perillosos. L’ús del morrió
pot ser ordenat per l’autoritat municipal
quan es donin les circumstàncies de perill
manifestat i mentre aquestes durin.

3.- Els propietaris i/o posseïdors dels
gossos queden obligats a respectar les
indicacions contingudes en els rètols
informatius col·locats en el municipi.

4.- Obligacions dels propietaris dels
gossos considerats potencialment perillo-
sos:

1) La presència d’animals potencial-
ment perillosos en llocs o espais públics
exigirà que la persona que els condueixi i
controli porti amb ell la llicència admi-
nistrativa a què es refereix l’article 3 del
Reial Decret 278/2002, de 22 de març,
així com el certificat acreditatiu de la ins-
cripció de l’animal al Registre Municipal
d’animals potencialment perillosos.

2) A les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais
d’ús públic en general, els gossos poten-
cialment perillosos han d’anar obligatò-
riament lligats amb una cadena o corretja
no extensible de menys de 2 metres i pro-
veïts del corresponent morrió, i en cap
cas es permet portar més d’un d’aquests
gossos per persona.

Article 21
1.- Està prohibida la presència d’ani-

mals en les zones urbanes adreçades
específicament al joc d’infants i que
constin com a tal, excepte els gossos de
pigall.

2.- Es prohibeix rentar animals a la
via pública, fonts, estanys, a les lleres
dels rius i sèquies.

Article 22
Es prohibeix donar aliments als ani-

mals abandonats en les vies i/o espais
públics, també als portals, finestres,
terrasses i balcons.

Article 23
La circulació i conducció d’animals i

de vehicles de tracció animal a la via
pública s’ha d’ajustar a allò que disposa
l’ordenança municipal de circulació
vigent o altra reglamentació sobre circu-
lació.

CAPÍTOL II. Recollida d’animals

Article 24
1.- Es considera que un animal està

abandonat si no porta cap identificació de
l’origen o del propietari ni va acompanyat
de cap persona. En aquest supòsit, els ser-
veis competents el recolliran i els traslla-
daran als establiments adequats fins que
sigui recuperat pel seu propietari, cedit a
una altra persona o sacrificat.

2.- Quan els ciutadans comuniquin a
l’Ajuntament la presència d’un gos aban-
donat, els serveis municipals o altres
competents podran procedir a la seva
recollida.

3.- En tots els casos que els propieta-
ris vulguin recuperar l’animal hauran
d’abonar les despeses derivades de la
recollida i el manteniment, d’acord amb
els preus públics vigents, independent-
ment de les sancions pertinents que els
puguin ser aplicades.

4.- Transcorregut el termini legal
establert per reclamar un animal abando-
nat, es procedirà d’acord amb el Capítol
II de la Llei 22/2003, de protecció dels
animals.

Article 25
Els animals malalts, ferits o morts a la

via pública seran retirats pels serveis
municipals o altres serveis competents.
En aquest sentit qualsevol ciutadà pot
avisar a l’Ajuntament o a la Policia Local
a fi que l’animal pugui ser retirat al més
aviat possible.

Article 26
Tots els animals recollits a la via

pública seran traslladats als establiments
adequats com ara les gosseres.
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CAPÍTOL III. Deposicions a la via
pública

Article 27
1.- Els propietaris i/o posseïdors

d’animals han d’adoptar les mesures per
no embrutar amb les deposicions fecals
dels animals, les vies i/o espais públics i
per evitar les miccions en les façanes
d’edificis i en el mobiliari urbà.

2.- Els posseïdors d’animals estan
obligats a recollir i retirar els excrements
de l’animal immediatament i de forma
convenient i netejar, si és necessari, la
part de la via pública, espai públic o
mobiliari que hagués resultat afectat.

3.- Les deposicions fecals recolli-
des s’han de posar de forma higiènica-
ment correcta (a dins de bosses o altres
embolcalls impermeables) a les papereres,
en bosses d’escombraries domiciliàries o
en d’altres elements que l’autoritat com-
petent pugui identificar.

4.- En cas que es produeix la infrac-
ció d’aquesta norma, els agents de l’auto-
ritat competent poden requerir al propie-
tari o la persona que condueixi l’animal,
perquè procedeixi a retirar les deposi-
cions, sens perjudici de la denúncia que
es pugui cursar.

CAPITOL IV. Trasllat d’animals en
transports col·lectius

Article 28
El trasllat d’animals per mitjà de

transports públics s’ha de dur a terme
d’acord amb les disposicions vigents i les
que dicti la Generalitat de Catalunya o les
autoritats competents en cada cas.

Article 29
1.- Els gossos pigall poden circular

lliurement en els transports públics
urbans, sempre que vagin acompanyats
pel seu amo i gaudeixin de les condicions
higièniques i sanitàries i de seguretat que
preveuen les ordenances a més de complir
amb el que preveu la Llei 10/1993, de 8
d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de
les persones amb disminució visual acom-
panyades de gossos pigall.

2.- Queda terminantment prohibit el
trasllat de gossos en els mitjans de trans-
port, en els llocs destinats als passatgers.

CAPÍTOL V-. Presència d’animals en
establiments i altres indrets

Article 30
1.- Queda prohibida l’entrada o estada

d’animals en tots tipus d’establiments
destinats a fabricar, emmagatzemar,
transportar o manipular aliments.

2.- Els propietaris d’aquests locals
han de col·locar a l’entrada dels establi-
ments en lloc ben visible una placa indi-
cadora de la prohibició. Els gossos pigall
queden exempts d’aquesta mesura.

Article 31
Els propietaris d’establiments públics

de tota mena, com hotels, pensions, res-
taurants, bars-restaurants i similars,
segons el seu criteri poden prohibir
l’entrada i l’estada d’animals en llurs
establiments, llevat que es tracti de gos-
sos pigall.

Article 32
1.- Es prohibeix la circulació i

l’estada d’animals a les piscines públi-
ques durant la temporada de bany.

2.- Els animals de companyia, llevats
dels gossos pigall, no poden coincidir als
ascensors amb persones, fora que aques-
tes ho acceptin.

CAPÍTOL VI. Nuclis zoològics

Article 33
1.- Per a l’establiment de nuclis

zoològics de qualsevol mena, cal la
llicència municipal d’obertura i el permís
de nucli zoològic atorgat pel Departament
de Medi Ambient i habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya, disposar dels requi-
sits que demana la reglamentació pròpia,
tenir en perfectes condicions higiènico-
sanitàries tant l’establiment com els ani-
mals destinats a la venda i prendre mesu-
res per a la possible eliminació de
cadàvers i deixalles.

2.- Els establiments dedicats a la
venda d’animals, els centres de cria i les
residències han de comptar amb un vete-
rinari assessor i han de portar un registre
detallat d’entrades i sortides d’animals a
disposició dels serveis municipals.

3.- El venedor d’un animal ha de lliu-
rar al comprador el document que n’acre-
diti la raça, l’edat, la procedència, l’estat
sanitari i altres característiques d’interès.

4.- Per a la instal·lació en el municipi
dels animals de circs ambulants, zoolò-
gics i similars, s’ha d’obtenir la llicència
municipal corresponent, que s’entendrà
inclosa en l’obtinguda per a la instal·lació
del circ si en la sol·licitud es fa constar
l’existència dels animals.

Article 34
Els nuclis zoològics situats en el nucli

urbà, com ara establiments de tractament,
cura i allotjament d’animals han de comp-
tar obligatòriament amb sales d’espera i
també construccions, instal·lacions i
equips que facilitin i proporcionin un

ambient higiènic adequat i les necessàries
accions zoosanitàries.

Per a la tramitació de la llicència
municipal és requisit indispensable pos-
seir i presentar el permís de nucli zoolò-
gic.

Per a l’emplaçament d’un nucli
zoològic en el medi urbà, s’ha de pre-
veure que les instal·lacions no represen-
tin cap molèstia per als habitatges més
propers.

Article 35
Per a la instal·lació de nuclis zoolò-

gics als afores de la vila, s’han de complir
els següents requisits:

1. Disposar dels permisos correspo-
nents per l’obertura dels centres.

2. Disposar d’un emplaçament prou
allunyat del nucli urbà si es considera
necessari i, que les instal·lacions no
representin cap molèstia per als habitat-
ges més propers.

3. Disposar de construccions,
instal·lacions i equips que facilitin i pro-
porcionin un ambient higiènic adequat i
les necessàries accions zoosanitàries.

4. Disposar de facilitats per a l’elimi-
nació d’excrements i de les aigües resi-
duals, perquè no comportin un perill per a
la salut pública, ni cap tipus de molèstia.

5. Disposar de mitjans per efectuar la
neteja i la desinfecció dels materials i els
estris que puguin estar en contacte amb
els animals i, si s’escau, dels vehicles uti-
litzats per transportar-los quan calgui.

6. Disposar de mitjans per destruir i
eliminar higiènicament cadàvers d’ani-
mals i matèries capaces de retenir i pro-
pagar gèrmens.

7. Disposar d’instal·lacions que per-
metin a cada animal tenir unes condicions
acceptables d’acord amb la seva natura-
lesa.

TÍTOL IV. TINENÇA D’ALTRES
ANIMALS

Article 36
1.- La criança domèstica per al con-

sum familiar d’aus de corral, conills,
coloms, faisans i d’altres animals en
domicilis particulars, en terrasses, bal-
cons, patis, etc. queda condicionada al fet
que les circumstàncies de l’allotjament,
l’adequació de les instal·lacions i el nom-
bre d’animals ho permetin, tant en
l’aspecte higiènico-santari com per la no
existència d’incomoditat ni molèsties per
als veïns o per a d’altres persones.

2.- Quan la tinença d’aquests animals
representa una activitat econòmica cal
tenir la corresponent llicència municipal
d’obertura, complir la normativa vigent i
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també els requisits exposats en els articles
33 i 34 referits als nuclis zoològics.

Article 37
Queda prohibit l’establiment de

vaqueries, estables, corrals de bestiar i
aus dins el nucli urbà, llevat dels casos
que siguin pel consum familiar i d’acord
amb el que disposa l’article 36 d’aquesta
ordenança.

Article 38
1.- La tinença d’animals no qualifi-

cats com a domèstics i d’animals salvat-
ges, tant si és dins el nucli urbà com als
afores, l’ha d’autoritzar expressament
l’Ajuntament, i requereix el compliment
de la normativa vigent de les màximes
condicions higièniques i de seguretat, i
l’absència total de perillositat i de molès-
ties per a les persones.

2.- Queda prohibida la tinença d’espè-
cies protegides, tant de la fauna autòctona
com no autòctona tal com assenyala la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals.

Article 39
Els propietaris i posseïdors d’aquests

animals domèstics han de facilitar l’accés
als serveis sanitaris corresponents per a
realitzar la inspecció i determinació de les
circumstàncies dels articles anteriors i per
donar el permís municipal, si s’escau, i
han d’aplicar les mesures higiènico-
sanitàries que l’autoritat corresponent
decideixi.

Article 40
L’autoritat municipal requerirà als

propietaris o posseïdors que retirin els
animals si constitueixen un perill físic o
sanitari, o bé es considera que representen
molèsties greus als veïns.

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 41
Constitueix infracció administrativa

d’aquesta ordenança les accions i omis-
sions que representen vulneració dels
seus preceptes, tal com apareixen tipifi-
cats en la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals i la normativa que
la desenvolupa i en la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre tinença de gossos poten-
cialment perillosos.

Article 42
Són responsables de les infraccions

les persones físiques o jurídiques que les
cometin a títol d’autors i coautors.

Aquesta responsabilitat es podrà
estendre a aquelles persones a que per llei
s’atribueixi els deures de preveure la

infracció administrativa comesa per uns
altres en els termes que regula l’article
1903 del Codi civil.

De les infraccions relatives a actes
subjectes a llicència que es produeixen
sense la seva obtenció prèvia o amb
incompliment de les seves condicions,
en són responsables les persones físi-
ques o jurídiques que siguin titulars de
la llicència i, si no n’hi ha la persona
física o jurídica sota la dependència de
la qual actua l’autor material de la
infracció.

Article 43
Les infraccions administraves

d’aquesta ordenança es classifiquen en
lleus, greus o molt greus.

Les sancions derivades de les infrac-
cions tenen la naturalesa de multa i
s’imposen d’acord amb la següent escala:

- Infraccions lleus: De 100 fins a 400
euros. 

- Infraccions greus: De 401 a 2.000
euros.

- Infraccions molt greus: De 2.001 a
20.000 euros.

En la imposició de les sancions s’ha
de tenir en compte, per a graduar la quan-
tia de les multes i la imposició de les san-
cions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perju-
dici causat per la infracció comesa.

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 cau-
sats al medi ambient o l’elevat cost de
reparació.

e) El volum de negoci de l’establi-
ment.

f) La capacitat econòmica de la per-
sona infractora.

g) El grau d’intencionalitat en la
comissió de la infracció.

h) El fet que hi hagi requeriment
previ.

La imposició de les sancions és com-
patible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu
estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets
sancionats.

En cas d’infracció la Llei 10/1999, de
gossos considerats potencialment perillo-
sos, s’aplica el règim sancionador que
aquesta llei preveu.

Article 46
L’òrgan competent per a la incoació

del procediment sancionat pot adoptar,
mitjançant una resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional

que siguin necessàries per a la bona fina-
litat del procediment i evitar el manteni-
ment dels efectes de la infracció.

Article 47
Administració competent per a san-

cionar
1. La imposició de les sancions esta-

blertes per la comissió de les infraccions
tipificades per aquesta Llei correspon: 

a) Als alcaldes, les qualificades de
lleus.

b) Als delegats territorials del Depar-
tament de Medi Ambient, les qualificades
de greus.

d) Al conseller o consellera de Medi
Ambient, les qualificades de molt greus.

2. No obstant el que estableix l’apar-
tat 1, correspon al Departament de Justí-
cia i Interior sancionar les infraccions
relatives als espectacles, les activitats i
els establiments inclosos en el Catàleg
dels espectacles, les activitats recreatives
i els establiments públics sotmesos a la
Llei 10/1990, del 15 de juny, que infrin-
geixin el que disposa la present Orde-
nança.

En el cas d’infracció a la Llei
10/1999, l’òrgan competent per imposar
sancions és l’alcalde per les infraccions
lleus, i el Ple de la Corporació per a les
greus, amb la delegació prèvia de les
competències sancionadores per part de la
Generalitat. Les sancions relatives a les
infraccions molt greus les imposa el con-
seller o consellera del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya.

La instrucció del procediment ha de
correspondre al regidor o funcionari que
es designi en la resolució d’incoació.

S’utilitza amb preferència el procedi-
ment abreujat i en la seva tramitació es
pot acumular l’exigència, si escau, a
l’infractor de la reposició al seu estat ori-
ginari de la situació alterada per la infrac-
ció i la determinació de la quantia a què
ascendeix la indemnització dels danys i
perjudicis causats al domini públic, edifi-
cis municipals, instal·lacions municipals,
arbrat i mobiliari urbà.

La indemnització de danys i perjudi-
cis causats es determini, si no s’acumula,
en un procediment complementari, amb
audiència del responsable.

Quan els danys i els perjudicis s’oca-
sionin en béns i instal·lacions no munici-
pals, amb independència de la sanció
administrativa que pot correspondre pels
fets, es poden facilitar als titulars dels
béns o drets els antecedents dels fets i la
seva quantificació per si desitgessin acu-
dir a la via judicial.

En tot cas, quan els fets puguin ser
constitutius de delicte o de falta, s’estarà
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al que disposa l’article 5 del Decret
278/1993, de 9 de novembre.

Article 48
En tot allò no previst en aquest capí-

tol sobre règim sancionador, serà aplica-
ble el Decret 278/1993, de 9 de novem-
bre, i supletòriament el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost.

Article 49
1.- L’Ajuntament pot comissar els

animals objecte de protecció mitjançant
els seus agents quan hi hagi un risc per a
la salut pública, per a la seguretat de les
persones i/o dels propis animals i quan hi
hagi constatació d’infracció de les dispo-
sicions d’aquesta ordenança.

2.- El comís té un caràcter preventiu
fins a la resolució de l’expedient san-
cionador, a la vista de la qual es retor-
narà al propietari, restarà sota la custo-
dia de l’establiment adequat o serà
sacrificat.

3.- Les despeses ocasionades pel tras-
llat, el manteniment, la manutenció, per
raó de comís, són a càrrec del propietari
i/o posseïdor de l’animal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Sens perjudici del que estableix

aquesta Ordenança és aplicable en matè-
ria de tinença d’animals, la següent nor-
mativa –i totes les modificacions, revi-
sions i ampliacions de la normativa a
partir del moment d’aprovació de l’orde-
nança –:

- Decret de 17 de maig de 1952 sobre
gossos. Recollida, registre, vacunació i
circulació; lluita contra la ràbia.

- Llei de 20 de desembre de 1952,
sobre epizooties.

- Ordre de 14 de juny de 1976 del
Ministeri de Governació sobre mesures
higiènico-sanitàries.

- Ordre de 16 de desembre de 1976
del Ministeri de Governació, que modi-

fica alguns articles de l’Ordre de 14 de
juny de 1976.

- Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que
regula l’entorn de les persones amb dis-
minució visual acompanyades d’un gos
pigall.

- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de pro-
tecció dels animals.

- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel
qual s’estableixen les condicions de man-
teniment d’animals de companyia.

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats poten-
cialment perillosos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1.- Es concedeixen 2 mesos des de

l’entrada en vigor d’aquesta ordenança
per tal que els propietaris/posseïdors
d’animals regularitzin la seva situació i
especialment censin els gossos per poder
confeccionar el corresponent cens caní
municipal.

2.- Les taxes municipals que es deri-
vin de la inclusió d’un gos en el cens caní
municipal s’aplicaran a partir de l’entrada
en vigor de la corresponent ordenança fis-
cal.

3.- L’Ajuntament podrà crear altres
censos d’animals en funció de l’obligato-
rietat imposada per normativa superior o
de la conveniència de la seva regulació.

4.- Els establiments (nuclis zoològics)
tenen 1 any per adaptar-se al que esta-
bleix aquesta ordenança i la normativa
corresponent.

5.- Els tres primers mesos davant una
infracció s’avisarà a l’infractor mitjançant
un full informador.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor

d’acord amb el termini que disposa l’arti-
cle 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local, i continuarà en
vigor mentre no se n’acordi la derogació
o modificació expressa.

ANNEX 1. RELACIÓ DELS MUNI-
CIPIS QUE, PER DELEGACIÓ, S’HAN
INCLÒS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
D’AQUESTA ORDENANÇA

a) Argelaguer, Castellfollit de la
Roca, Les Preses, Maià de Montcal, Mie-
res, Montagut i Oix, Olot, Riudaura,
Sales de Llierca, Sant Feliu de Pallerols,
Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Santa
Pau, Tortellà, la Vall de Bianya i la Vall
d’en Bas.

Núm. 10.419
CONSELL COMARCAL

DE LA GARROTXA

Edicte sobre aprovació d’ordenances

El Ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa, en la sessió duta a terme el pas-
sat dia 28 de setembre de 2004, va acor-
dar, entre d’altres qüestions, aprovar pro-
visionalment la imposició i l’ordenació de
la taxa que ha de gravar la prestació del
servei públic de menjadors escolars dels
centres docents públics de la comarca.

D’acord amb el que disposa l’art. 17
de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals,
s’exposa al públic l’esmentat acord pel
termini de 30 dies hàbils mitjançant edic-
tes al BOP, DOGC, a un diari de la
premsa escrita de major difusió a la
comarca, i al tauler d’anuncis de la Cor-
poració., a efectes de formulació
d’al.legacions i suggeriments.

En el cas que no es produeixin ni
reclamacions ni suggeriments, l’ordenança
s’entendrà definitivament aprovada, pro-
cedint-se a publicar el text íntegre al But-
lletí Oficial de la Província de Girona. 

Olot, la Garrotxa, 15 d’octubre de
2003.— El President. Signat: Miquel
Noguer i Planas.
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Núm. 10.425
CONSELL COMARCAL

DE LA SELVA
Servei de Gestió Tributària

Edicte de notificació de provisions de constrenyiment

La senyora OLVI PINEÑO HERREROS, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, segons el que
estableixen els art. 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i d’acord amb les funcions que li han estat
delegades,

FA SABER: Que no s’ha pogut notificar la PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT als obligats al pagament següents, els quals
figuren com a deutors en període executiu dels Ajuntaments i Entitats que es detallen:


