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Caldes de Montbui

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia
29 de setembre de 2005, va acordar el
següent:

Primer. - Aprovar inicialment el projecte
d�obra municipal ordinària titulat renovació
de part del sistema públic de distribució d�ai-
gua termal al municipi de Caldes de Mont-
bui, redactat per l�enginyer de camins, canals
i ports Sr. Juan A. Alba Navarro, amb un
pressupost d�execució per contracta de
103.467,99 EUR, inclòs IVA.

Segon. - Sotmetre el projecte esmentat a
informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de la publicació de l�a-
nunci corresponent al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d�anuncis de la casa
consistorial.

Caldes de Montbui, 4 d�octubre de 2005.
L�Alcaldessa, Montserrat Domènech i

Borrull.

022005022673
A

Caldes de Montbui

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en la sessió de data
28 de juliol de 2005, va aprovar inicialment
l�Ordenança municipal sobre tinença d�ani-
mals.

En data 1 d�octubre de 2005 va finalitzar
el termini d�informació pública establert per
a la presentació d�al·legacions, reclamacions
o suggeriments, i atès que durant l�esmentat
termini no se n�ha presentat cap, l�acord i el
contingut íntegre de l�esmentada ordenança
han quedat aprovats definitivament.

A continuació, en el document adjunt a
aquest anunci, es transcriu íntegrament el
text de la dita ordenança a fi i efecte de fer-lo
públic per al coneixement general.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I
TINENÇA D�ANIMALS

TÍTOL PRELIMINAR

En els darrers anys s�ha incrementat consi-
derablement el nombre d�animals de com-
panyia a les ciutats. La tinença d�animals
domèstics comporta uns avantatges des del
punt de vista afectiu i emocional, però també
comporta unes obligacions i responsabilitats
que cal observar, tant des del punt de vista
dels problemes que pot generar l�animal com
de la seva pròpia protecció.

Darrerament ha anat canviat la sensibilitat
dels ciutadans i ciutadanes envers la tinença
d�animals de companyia i s�han aprovat un
seguit de noves lleis i decrets tendents a regu-
lar, amb una major eficàcia, la tinença res-
ponsable. Per això, creiem oportú aprovar
una Ordenança municipal que, entre altres
aspectes, reguli les conductes que haurien
d�observar les persones propietàries o posseï-

dores d�animals, per garantir l�exercici de la
lliure iniciativa i de la circulació, tinença i
control dels animals i, en general, de tots els
aspectes relacionats amb la millora de la
convivència ciutadana i la qualitat de vida de
les persones i dels animals d�acord amb el
que estableixen la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de 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 de gossos pigall, el
Decret 328/1998, del 24 de desembre, pel
qual es regula la identificació i el Registre
general d�animals de companyia, el Decret
6/1999,de 26 de gener, pel qual s�estableixen
les condicions de manteniment dels animals
de companyia, la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la Tinença de Gossos considerats
Potencialment Perillosos, el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desen-
volupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d�Ani-
mals Potencialment Perillosos i el Decret
170/2002, d�11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos potencialment perillosos.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I

OBJECTE, ÀMBIT, SUBJECTES I RESPONSABILITATS

Article 1

Objecte i àmbit d�aplicació
1. Aquesta Ordenança té per objecte la

regulació, dins el terme municipal de Caldes
de Montbui, de la tinença d�animals, en
especial, de les interrelacions entre les perso-
nes i els animals, tant els de convivència
humana com els utilitzats amb fins esportius
o lucratius, respectant en tot cas els drets dels
animals i tenint cura dels aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública.

2. És objecte d�aquesta Ordenança regular
les condicions mínimes exigibles als centres i
establiments dedicats a l�acollida, manteni-
ment o que duguin a terme qualsevol pràcti-
ca de tipus comercial amb animals, amb la
finalitat de preservar els seus drets.

3. Aquesta Ordenança és d�aplicació a la
tinença d�animals, d�acord amb la legislació
vigent i la normativa específica d�aplicació.

4. Serà objecte d�aquesta Ordenança
potenciar la participació de les associacions
de protecció i defensa dels animals i d�altres
amb incidència en aquest àmbit, per imple-
mentar les actuacions municipals en relació
amb la tinença cívica d�animals.
Article 2

Subjectes i responsabilitats
1. Aquesta ordenança és de compliment

obligatori per a tots aquells propietaris/es i
posseïdors/es d�animals.

2. Constitueixen infracció administrativa
d�aquesta ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus precep-
tes, tal i com apareixen tipificats en el Títol V

d�aquesta Ordenança.
3. Són responsables de les infraccions

administratives les persones físiques que les
cometin a títol d�autors i coautors, i es podrà
estendre a aquelles persones físiques o jurídi-
ques a qui per llei s�atribueixi el deure de
preveure la infracció administrativa comesa
per uns altres.

4. De les infraccions relatives a actes sub-
jectes a llicència o autorització administrati-
va preceptiva que es produeixin sense la seva
prèvia obtenció o amb incompliment de les
condicions, en seran responsables les perso-
nes físiques 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.

5. El posseïdor d�un animal, sense perjudi-
ci de la responsabilitat subsidiària del seu
propietari, és el responsable dels danys, els
perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones i als objectes, a la via pública i al
medi natural en general, d�acord amb el que
estableix l�article 1905 del Codi Civil.

6. Sense perjudici de la normativa especí-
fica que els és d�aplicació, seran responsa-
bles del compliment d�aquesta ordenança, en
el que els afecti, els titulars de botigues o
establiments de venda, ja siguin persones físi-
ques o jurídiques.

CAPÍTOL II

DEFINICIONS D�ANIMALS

Article 3
1. Es considera animal domèstic el que

pertany a espècies que habitualment es crien,
es reprodueixen i conviuen amb persones i
que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen
també aquesta consideració els animals que
es crien per a la producció de carn, de pell o
d�algun altre producte útil per a l�ésser humà,
els animals de càrrega i els que treballen en
l�agricultura.

2. Es considera animal de companyia l�a-
nimal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d�obte-
nir-ne companyia. Als afectes d�aquesta
Ordenança i d�acord amb la Llei, gaudeixen
sempre d�aquesta consideració els gossos, els
gats i les fures.

3. De conformitat amb la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos consi-
derats potencialment perillosos, s�entenen
com a gossos potencialment perillosos
aquells que presentin una o més de les cir-
cumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d�agres-
sivitat amb persones o altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a
l�atac o la defensa.

c) Gossos que pertanyen a les races i a
l�encreuament especificats en la normativa
vigent.

4. Resten exclosos d�aquestes denomina-
cions, condicionats a la seva normativa
específica, els animals salvatges de la fauna
autòctona i els animals salvatges de la fauna
no autòctona.
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TÍTOL II

DE LA TINENÇA D�ANIMALS DE
COMPANYIA

CAPÍTOL I

LIMITACIONS A LA TINENÇA

Article 4

Requeriments i condicionants de la tinença
1. La tinença d�animals de companyia

resta condicionada al compliment per part
del propietaris/es o posseïdors/res dels requi-
sits següents:

a) De conformitat amb l�espècie o raça,
cal tenir més de 16 anys o ser major d�edat o
disposar de plena capacitat d�obrar o tenir-la
complementada en els termes previstos per
les normes civils.

b) Cal reunir les condicions sanitàries ade-
quades pel seu allotjament i altres condicions
de maneig i tracte.

c) Cal evitar el risc sanitari, perill o molès-
ties als veïns, a d�altres persones o al mateix
animal.

d) S�ha de disposar de les autoritzacions
administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats
competents, si s�escauen.

e) Els propietaris de gossos considerats
potencialment perillosos hauran de disposar
de la corresponent llicència administrativa,
que es regirà pel Reial decret 287/2002, de
22 de març, que desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d�animals potencialment
perillosos o norma que la substitueixi.

2. La tinença d�animals de companyia res-
tarà condicionada, amb la prèvia autorització
administrativa i de conformitat amb el que
s�estableixi reglamentàriament, a les carac-
terístiques de l�habitatge i de la zona, sempre
i quan pel seu nombre no s�hagi de catalogar
com activitat econòmica tipificada.

3. La tinença en domicilis particulars d�al-
tres animals no qualificats com de compan-
yia i la d�animals salvatges, restarà condicio-
nada, en tot el terme municipal, a l�autoritza-
ció expressa d�aquest Ajuntament, la qual
determinarà les obligacions del propietari de
l�animal no considerat de companyia. Es farà
referència a les condicions higienicosanità-
ries i a l�absència de molèsties i perillositat
per part de l�animal.

a) Queda prohibida la tinença d�animals
d�espècies protegides, d�acord amb la Llei
3/1988, de protecció dels animals, amb les
particularitats establertes per la normativa
vigent.

b) Els animals de fauna no autòctona, per-
mesos pels tractats internacionals ratificats
per l�Estat espanyol, normativa europea o
autonòmica, hauran d�acreditar-ne la pro-
cedència legal amb la documentació perti-
nent.

c) No és permesa la tinença d�animals d�a-
gressivitat manifesta o que puguin provocar
enverinaments per la seva mossegada o pica-
da.

4. La tinença d�animals que les autoritats
corresponents hagin catalogat com a poten-
cialment perillosos o de perillositat constata-
da o molestos, restarà condicionada als
requeriments i exigències que per aquests
específicament s�estableixin.

5. No disposar de les autoritzacions perti-
nents, la inobservança dels requeriments o
l�incompliment de les obligacions i prescrip-
cions contingudes en el apartats anteriors,
podrà ser raó suficient per emprendre les
següents mesures provisionals de limitació de
la tinença:

a) Comissar temporalment l�animal fins
que els propietaris o encarregats dels animals
resolguin el problema o compleixin els
requeriments i condicions que se�ls imposin.

b) Comissar definitivament l�animal, la
totalitat dels animals o part d�ells i procedir a
la seva donació en adopció o sacrifici.

CAPÍTOL II

CONDICIONS DE MANTENIMENT I TRACTE

Article 5

Tracte i manteniment dels animals
Queda prohibit expressament:
1. Maltractar o agredir físicament els ani-

mals o sotmetre�ls a qualsevol altra pràctica
que els provoqui sofriments o danys físics o
psicològics. Altrament, no es consideraran
infraccions per maltractament aquelles
accions d�autodefensa proporcionada que es
causin a un animal en cas que aquest ataqués
qualsevol persona.

2. Subministrar-los substàncies que puguin
causar-los alteracions de la salut o del com-
portament.

3. Abandonar-los.
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes

des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat animal.

5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los
ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans,
llevat de les intervencions fetes amb assistèn-
cia veterinària en cas de necessitat terapèuti-
ca, per garantir-ne la salut o per 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 de l�autoritat competent.

6. Fer-ne donació com a premi, recom-
pensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent
a la transacció onerosa d�animals.

7. 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.

8. Exhibir-los de forma ambulant com a
reclam.

9. Mantenir-los lligats durant la major part
del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.

10. Mantenir-los en locals públics o pri-
vats en condicions de qualitat ambiental, llu-
minositat, soroll, fums i similars que els
puguin afectar tant físicament com psicològi-
cament.

11. Matar-los.
12. Vendre�ls a laboratoris o clíniques,

sense control de l�Administració.
13. En tot el terme municipal, la caça, la

captura i la pesca d�animals, excepte en les
activitats esportives amb autorització admi-
nistrativa prèvia.

14. Realitzar actes públics o privats de
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.
Article 6

Condicions d�allotjament i alimentació de
l�animal

1. Els propietaris o posseïdors d�un animal
han de proporcionar-li l�alimentació, l�aigua,
l�allotjament i les condicions ambientals d�es-
pai, ventilació, humitat, temperatura, llum i
aixopluc adequats i les cures necessàries, per
evitar que pateixi cap sofriment, per satisfer
les seves necessitats vitals i garantir-li el
benestar mitjançant el seu manteniment,
incloent l�activitat física, en condicions ade-
quades a la seva espècie o raça.

2. S�estableixen les condicions d�allotja-
ment que s�indiquen a continuació sense per-
judici de les que poden determinar les autori-
tats competents per a casos particulars i d�a-
cord amb les especials característiques del
lloc d�ubicació, de l�animal i de la seva fun-
cionalitat:

a) Els animals han de disposar d�espai sufi-
cient i d�aixopluc contra la intempèrie, espe-
cialment els que es mantenen en zones exte-
riors i en caneres. L�aixopluc ha de ser imper-
meable i d�un material que aïlli de forma
suficient tant del fred com de la calor i que, a
la vegada, no pugui produir lesions a l�ani-
mal; ha d�estar convenientment airejat i s�ha
de mantenir permanentment en un bon estat
de conservació i de neteja.

b) Els animals d�un pes superior als 25 kg
no poden tenir com a habitacle espais infe-
riors a 6 m2, sens perjudici del que determi-
nin les autoritats competents per a casos
excepcionals i/o per animals de pes inferior a
25 kg, amb excepció dels que romanguin
temporalment a les caneres municipals.

c) Els animals exposats en establiments de
venda en gàbies i/o espais reduïts han de per-
metre el seu moviment per l�interior.

d) Resta expressament prohibit deixar en
patis, terrasses, balcons o habitacions amb
finestres obertes animals que amb els seus
sons, crits o cants puguin perjudicar el des-
cans dels veïns o els ocasionin molèsties evi-
dents. Els animals de companyia mai no
poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons.

e) En el cas de gossos i gats es requerirà
una autorització expressa de l�Ajuntament
per tenir més de 3 animals.

f) Es prohibeix mantenir els animals de
companyia en un lloc sense ventilació, sense
llum o en condicions climàtiques extremes.
La retirada dels excrements i de les orines
s�ha de fer de forma regular i s�han de mante-
nir els allotjaments nets, desinfectats, desratit-
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zats i desinsectats convenientment.
g) L�Ajuntament podrà establir un nombre

màxim d�animals per un habitatge en funció
de l�espai disponible, les condicions higieni-
cosanitàries per al seu manteniment i la pro-
blemàtica que puguin generar als veïns.

h) Els gossos que s�allotgin de forma habi-
tual a l�interior d�un habitatge han de poder
sortir a l�exterior com a mínim dos cops al
dia.

i) Les comunitats de propietaris poden pre-
veure a les seves normes de comunitat allò
que estimin convenient respecte de la
tinença d�animals a l�edifici.

3. La tinença d�aus de corral, conills,
coloms i altres animals domèstics anàlegs en
domicilis particulars, tant en terrasses com en
patis o coberts, queda condicionada al fet
que les circumstàncies de l�allotjament i l�a-
dequació de les instal·lacions ho permetin,
tant en l�aspecte higienicosanitari com per la
inexistència d�incomoditats o perills per als
veïns o altres persones. Amb caràcter general
i sempre que es compleixi l�apartat anterior,
es limita la tinença d�aquests tipus d�animals
a 6 per habitatge, llevat que es disposi d�una
autorització expressa per part de l�Ajunta-
ment.
Article 7

Ubicació i mitjans de subjecció temporals
1. El mètode de subjecció habitual són les

cadenes corredisses que han d�anar sobre un
cable horitzontal. Les cadenes fixes només
s�utilitzaran quan la impossibilitat d�instal·lar
una cadena corredissa estigui justificada.

2. El collar i la cadena han de ser propor-
cionats a la talla i a la força de l�animal. Lle-
vat dels casos degudament justificats, la lon-
gitud de la cadena no serà inferior a 3
metres, i en tot cas, ha de permetre que l�ani-
mal pugui jeure i pugui arribar a l�aixopluc.
En cap cas el collar que els manté lligats ha
de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi patiment a
l�animal. Els gossos potencialment perillosos,
en llocs i espais públics, han de ser conduïts
o controlats amb una cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres, sense que
pugui conduir-se més d�un gos per persona.

3. Les cadenes de tipus fix han de portar
un dispositiu que eviti la torsió o l�enrotlla-
ment i la immobilització de l�animal.

4. El manteniment temporal dels animals
en vehicles particulars s�ajustarà a l�establert
en l�article 16 d�aquesta ordenança.

5. Excloent el transport d�animals, no és
permès el manteniment temporal dels ani-
mals en gàbies o espais reduïts que no per-
metin o limitin considerablement el seu
moviment per l�interior, incloent-hi els expo-
sats en establiments de venda, llevat que
l�autoritat competent disposi una altra cosa
per a casos concrets.

6. Els gossos de guarda i, de forma gene-
ral, els animals de companyia que es mante-
nen lligats o en un espai reduït no poden res-
tar en aquestes condicions més de sis hores
seguides. En aquest cas, ha de poder realitzar
exercici físic durant un període mínim de vint

minuts. Els animals de companyia d�edat
subadulta han de disposar d�un grau superior
de llibertat de moviments i no es poden man-
tenir lligats o en un espai reduït més de dues
hores seguides.

CAPÍTOL III

CONDICIONS DE SEGURETAT

Article 8

Animals potencialment perillosos i de
perillositat constatada

1. Es consideren com:
a) Animals potencialment perillosos: els

definits a l�article 3.3. d�aquesta Ordenança.
b) Animals de perillositat constatada:

aquells animals que les autoritats competents
així ho decideixin, ateses en cada cas i de
manera individualitzada les circumstàncies
concurrents que així ho recomanin, per haver
mossegat, causat lesions a persones, animals
o danys a les coses, més de dues vegades en
el transcurs de la vida de l�animal, llevat que
es determinin altres criteris.

2. No s�inclouran en les classificacions
anteriors i, per tant no sotmesos als requeri-
ments especials, els animals que pertanyin a
les Forces Armades, Forces i Cossos de Segu-
retat de l�Estat, Cossos de Policia Autonòmica
i Local, així com els de les empreses de segu-
retat amb autorització oficial.

3. Les operacions de compravenda,
traspàs, donació o qualsevol altra que suposi
canvi de titularitat d�animals potencialment
perillosos requeriran el compliment dels
requeriments establerts en la normativa
vigent per a la transmissió d�aquest tipus d�a-
nimals.

4. Els propietaris o posseïdors d�animals
potencialment perillosos hauran de complir
acuradament les prescripcions de seguretat
establertes en la present ordenança, tant en el
seu allotjament com per circular per espais i
vies publiques.

5. Els propietaris de gossos perillosos i/o
de vigilància han de tenir-los de manera que
els vianants no prenguin cap mal ni que l�a-
nimal pugui abandonar el recinte i atacar qui
circuli per la via pública. A més hauran de
complir els següents requisits:

a) S�haurà de col·locar en lloc visible un
rètol advertint del perill de l�existència d�un
gos potencialment perillós al recinte, així
com de la presència d�un gos de vigilància.

b) Les parets i les tanques han d�ésser sufi-
cientment altes i consistents i han d�estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió
de l�animal.

c) Les portes de les instal·lacions han d�és-
ser tan 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.

d) La sostracció o pèrdua de l�animal
haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d�Animals
Potencialment Perillosos, en un termini
màxim de 48 hores.

6. Els propietaris o posseïdors d�animals de

perillositat constatada, hauran de complir els
especials requeriments de seguretat que se�ls
imposin.

7. La tinença d�animals considerats poten-
cialment perillosos requerirà la prèvia obten-
ció d�una llicència administrativa que serà
atorgada per l�autoritat competent.

8. Els/les propietaris/es o posseïdors/es d�a-
nimals potencialment perillosos hauran d�a-
creditar la formalització d�una assegurança
de responsabilitat civil per danys a tercers
amb una cobertura no inferior a cent cin-
quanta mil dos-cents cinquanta-tres EUR
(150.253 EUR).

9. La castració per mesures de seguretat
d�animals que presentin comportaments
agressius no solucionats amb tècniques d�en-
sinistrament, podrà ser efectuada de forma
voluntària a petició del propietari o posseï-
dor, o en el seu cas, instada per les autoritats
competents i sempre a través d�un veterinari
col·legiat.

10. En tot cas, s�inscriurà aquest fet en el
Cens Municipal, prèvia presentació de la
corresponent certificació veterinària.

CAPÍTOL IV

NORMES SANITÀRIES

Article 9

Condicions higienicosanitàries
1. Els propietaris o posseïdors, estan obli-

gats a proporcionar als animals les cures ade-
quades, tan pel que fa a tractaments preven-
tius de malalties com a guariments, així com
a aplicar-los les mesures sanitàries preventi-
ves i controls sanitaris que l�autoritat compe-
tent o legislació vigent disposi.

2. L�autoritat competent, per qualsevol de
les formes de gestió admeses en la legislació
vigent, durà a terme la corresponent planifi-
cació i execució dels programes i les cam-
panyes d�aplicació de les mesures sanitàries
preventives i controls sanitaris de compli-
ment obligatori. En aquests casos, i en la
mesura que sigui possible, es primarà la
col·laboració dels veterinaris que duguin a
terme la seva activitat i estiguin donats d�alta
al Municipi.

3. En cas de malaltia contagiosa que afecti
un gran nombre d�animals els propietaris dels
animals compliran les disposicions preventi-
ves sanitàries que estableixin les autoritats
competents.
Article 10

Protecció de la salut de les persones
1. Els animals afectats de malalties que

suposin un perill per a la salut de les perso-
nes o que pateixin afeccions cròniques incu-
rables d�aquesta mena, es sacrificaran a crite-
ri de les autoritats sanitàries. En aquest últim
cas, prèviament es requerirà l�informe per
escrit d�un veterinari designat pel propietari i
al seu càrrec.

2. Qualsevol veterinari radicat al Munici-
pi, està obligat a comunicar a les autoritats
competents tota malaltia inclosa a les consi-
derades de declaració obligatòria, perquè
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independentment de les mesures zoosanità-
ries individuals es puguin prendre mesures
col·lectives, si s�escau.

3. Les persones que amaguin casos de
ràbia o altres malalties de declaració obli-
gatòria, o deixin en llibertat als animals que
les pateixen, seran posades a disposició de
les autoritats judicials corresponents.

4. Si cal sacrificar un animal, s�ha de fer
sota control i responsabilitat d�un veterinari.
L�enterrament, incineració o qualsevol altre
mètode d�eliminació de l�animal sacrificat o
mort, es durà a terme en establiments autorit-
zats o d�acord amb les especificacions que
estableixin les autoritats sanitàries.
Article 11

Actuació en casos de lesions de persones o
animals

1. Els posseïdors o propietaris d�animals
que hagin mossegat o causat lesions a perso-
nes o a d�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 repre-
sentants legals i a les autoritats competents.

b) Comunicar-ho, en un termini màxim de
24 hores posteriors als fets, a les autoritats
sanitàries locals i posar-se a la seva disposi-
ció.

c) Sotmetre l�animal agressor a observació
veterinària durant el període de 15 dies o el
que estableixi la legislació vigent o les autori-
tats sanitàries competents.

d) Presentar a les autoritats sanitàries
locals la documentació sanitària de l�animal i
un certificat veterinari en un termini no supe-
rior a les 48 hores després de la lesió i un
altre certificat veterinari al final del període
d�observació que s�hagi determinat.

e) Comunicar a les autoritats sanitàries
locals qualsevol incidència que es produeixi
(mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat
de l�animal) durant el període d�observació
veterinària.

2. Si l�animal té propietari conegut, les
despeses de transport i d�estada de l�animal
reclòs en les dependències o establiments
indicats, durant el període d�observació vete-
rinària, seran al seu càrrec i hauran de ser
abonades pels responsables dels animals en
el moment de retirar-los.

3. Si l�animal agressor no té propietari
conegut, els serveis municipals es faran
càrrec de la seva captura i de la seva obser-
vació veterinària.

4. Les persones agredides per qualsevol
animal es posaran immediatament en contac-
te amb les autoritats sanitàries locals i facili-
taran totes les dades que coneguin per tal de
donar compliment al que preveu aquesta
ordenança.

CAPÍTOL V

CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA

Article 12

Molèsties als veïns
1. Els posseïdors d�animals estan obligats a

adoptar les mesures necessàries per impedir
que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alte-
rada pel comportament d�aquests animals i
evitar les molèsties o incomoditats constata-
des, derivades del seu manteniment i allotja-
ment, en tot horari, diürn i nocturn.

2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a
les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries
i balcons o altres espais oberts, animals que
amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans dels veïns.
Article 13

Animals molestos
1. Tindrà la qualificació d�animal molest

aquell animal que de forma reiterada hagi
provocat molèsties als veïns per sorolls, olors,
agressivitat, males condicions higièniques o
altres.

2. En cas que els propietaris o responsa-
bles dels animals incompleixin les obliga-
cions establertes a la normativa vigent o en
aquesta Ordenança, i especialment quan hi
hagi risc per a la seguretat o la salut de les
persones, o generin molèsties als veïns per
sorolls, olors, agressivitat, males condicions
higièniques o altres circumstàncies, l�Admi-
nistració municipal podrà requerir els propie-
taris o encarregats dels animals perquè solu-
cionin el problema. En cas que no ho facin,
l�Administració municipal, seguint les pautes
que assenyala la legislació vigent, podrà
comissar l�animal i disposar-ne el trasllat a un
establiment adequat a càrrec del propietari i
podrà adoptar qualsevol altra mesura addi-
cional que consideri necessària sense perju-
dici de l�expedient sancionador que s�inclo-
gui a l�efecte.

3. Els propietaris o posseïdors d�animals
han de facilitar l�accés als serveis sanitaris
municipals per realitzar la inspecció i com-
provar el compliment de les disposicions d�a-
questa Ordenança.
Article 14

Circulació dels animals a la via pública
1. A les vies o espais públics els animals

hauran d�anar proveïts de corretja o cadena i
collar o d�un altre mitjà de subjecció escaient
d�acord amb l�espècie o raça amb la identifi-
cació pròpia de l�animal que permeti la loca-
lització del titular.

2. L�Ajuntament podrà determinar espais i
horaris en els quals es podran deixar els ani-
mals sense cadena, amb l�obligació del pro-
pietari o posseïdor de vigilar especialment
l�animal, i quedant obligat a evitar molèsties
a les persones i altres animals que compartei-
xin l�espai.

3. Tots aquells animals considerats com a
potencialment perillosos o de perillositat
constatada han de circular amb morrió i han
de ser conduïts amb cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres, sense que
es pugui conduir més d�un animal per perso-
na i, en cap cas, conduïts per menors de
divuit anys. A més, les mesures preventives
podran ser ordenades per l�autoritat compe-
tent, per a tot tipus d�animal, quan es donin
les circumstàncies de perill manifest i mentre

aquestes durin, així com en espais on puguin
produir-se concentracions d�un nombre ele-
vat d�animals.

4. Els propietaris dels animals queden obli-
gats a respectar les indicacions contingudes
als rètols informatius col·locats al municipi,
especialment quan es tracti dels requeriments
d�ús de les zones públiques destinades a l�es-
barjo dels animals.

5. Es prohibeix la presencia d�animals a les
àrees i zones de joc infantil i es mantindrà
una distància suficient per tal de no ocasio-
nar molèsties i evitar les miccions i deposi-
cions dels animals en aquests espais.

6. Amb l�objecte de prevenir la prolifera-
ció i increment de colònies d�animals incon-
trolats al municipi, es prohibeix donar ali-
ments als animals a les vies o espais públics,
destinats directament a l�ús comú general
dels ciutadans, a excepció de les persones
autoritzades expressament per l�Ajuntament
de Caldes de Montbui en el cas de colònies
controlades específicament. La persona
advertida formalment de les conseqüències
de la seva acció podrà ser sancionada, si hi
persisteix.

7. És prohibeix que l�animal begui a les
fonts públiques, així com també rentar-lo a la
via pública, fonts i lleres del riu.
Article 15

Deposicions a la via pública
1. Els posseïdors o propietaris d�animals

han d�adoptar mesures per no embrutar amb
les deposicions fecals les vies o espais
públics i evitar les miccions a les façanes d�e-
dificis i en el mobiliari urbà.

2. Els posseïdors o propietaris d�animals
estan obligats a recollir i retirar els excre-
ments de l�animal immediatament i de forma
convenient, netejant, si fos necessari, la part
de via, espai públic o mobiliari que hagués
resultat afectat.

3. Les deposicions fecals recollides s�han
de dipositar de forma higiènicament correcta
dintre d�embolcalls impermeables i llençar-
les als contenidors d�escombraries o en els
recipients específics per a aquest ús.

4. En cas que es produeixi la infracció d�a-
questa norma, els agents de l�autoritat muni-
cipal podran requerir al propietari o a la per-
sona que condueixi l�animal, perquè proce-
deixi a retirar les deposicions, sense perjudici
de la imposició de la sanció que correspon-
gui.
Article 16

Transport i manteniment temporal en
vehicles particulars

1. Els animals han de disposar d�espai sufi-
cient si se�ls trasllada d�un lloc a un altre. Els
mitjans de transport han de ser concebuts per
protegir els animals de la intempèrie i de les
diferències climàtiques fortes.

2. Està prohibit mantenir els animals en
vehicles estacionats sense adoptar les mesu-
res necessàries perquè a l�interior del vehicle
no es puguin assolir temperatures que puguin
provocar alteracions a l�animal i facilitant en
tot moment la ventilació. En cap cas pot ser
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el lloc que els albergui de forma habitual.
3. Durant els mesos d�estiu, els vehicles

que alberguin en el seu interior algun animal
s�han d�estacionar en una zona d�ombra,
facilitant en tot moment la ventilació.

4. Està prohibit tancar els animals en el
maleter dels cotxes i en remolcs estacionats,
llevat que s�adeqüi un sistema apropiat que
garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti
una possible intoxicació dels animals deguda
al gasos originats pel mateix vehicle.

5. Si es comprovés per l�autoritat compe-
tent l�incompliment de les normes anteriors
d�aquest article, s�adoptaran les mesures
escaients per evitar el patiment o la mort dels
animals afectats, en la forma que procedeixi
en cada cas.
Article 17

Presència d�animals en establiments i altres
indrets

1. Queda totalment prohibida l�entrada
amb animals domèstics o de companyia,
excepte els animals pigall i els animals decla-
rats d�utilitat pública o propietat d�entitats
públiques, als següents llocs:

a) Piscines d�ús públic.
b) Locals destinats a la fabricació, venda,

emmagatzematge, transport o manipulació
d�aliments.

c) Locals d�espectacles públics, esportius,
culturals i recreatius, en horari d�obertura al
públic, llevat que es tractin de competicions,
concursos i/o concentracions d�animals i
altres que l�autoritat competent així ho deter-
mini i autoritzi.

d) Edificis públics on la presència d�ani-
mals no estigui específicament autoritzada.

2. La prohibició d�entrada i permanència
d�animals, excepte els pigall, en establiments
públics, com restaurants, bars, cafeteries i
similars, és discrecional del titular. Dins d�a-
quests llocs, resta totalment prohibida la
presència d�animals a les zones on s�elaborin
i manipulin aliments, inclosos els animals
pigall. Fins i tot disposant de la autorització
del titular de l�establiment, serà necessari que
els animals vagin proveïts amb les mesures
de seguretat escaients i subjectats per una
corretja o un altre mitjà que n�asseguri la
subjecció i contenció.

3. Els propietaris dels locals referenciats al
punt anterior hauran de col·locar a l�entrada
de l�establiment i en lloc visible una placa
indicadora de la prohibició.

4. La presència d�animals en els ascensors,
exceptuant els pigall, no coincidirà amb l�ús
que en puguin fer les persones, llevat que els
veïns o la comunitat de propietaris ho accep-
tin.
Article 18

Abandonament d�animals i animals perduts
1. Es considerarà que un animal està aban-

donat si no va acompanyat de cap persona i
no du cap identificació o ressenya que per-
meti la localització del seu propietari. En
aquest supòsit, seran recollits pels serveis
municipals o concertats, d�acord amb la
legislació vigent, i es traslladaran a centres

d�acollida o a d�altres establiments adequats
fins que sigui recuperat, adoptat o sacrificat.

2. Es considerarà que un animal està per-
dut si no va acompanyat de cap persona,
però porta identificació o ressenya que per-
meti la localització del seu propietari. En
aquest supòsit, seran recollits pels serveis
municipals o concertats, d�acord amb la
legislació vigent, i es traslladarà a centres
d�acollida o a d�altres establiments adequats
fins que sigui recuperat pel seu propietari.
Les despeses que això generi seran a càrrec
del propietari.

3. En cas de pèrdua d�un animal de com-
panyia, la persona posseïdora ha de comuni-
car-ho de forma que quedi constància a l�A-
juntament del terme municipal on s�ha pro-
duït la pèrdua i a l�Ajuntament on està censat
l�animal en un termini màxim de 48 hores o
72 hores en casos de força major. Qualsevol
persona que s�adoni de l�existència d�animals
sols, abandonats o perduts per les vies o
espais públics hauria de comunicar-ho a la
Policia Municipal perquè puguin ser recollits.
Article 19

Recollida d�animals
1. Els animals abandonats, malalts, ferits o

morts a la via pública seran retirats pels ser-
veis municipals o concertats, sense perjudici
de l�abonament de les corresponents taxes i
despeses pel seu propietari. En aquest sentit,
qualsevol ciutadà hauria d�avisar a la Policia
Municipal a fi que l�animal pugui ser retirat
al més aviat possible.

2. En el cas d�un animal mort al domicili
del propietari, aquest podrà sol·licitar-ne la
recollida a l�Ajuntament, abonant les taxes
fixades a l�efecte.

3. Les despeses que es generin de recolli-
da, cures, manteniment, sacrifici i eliminació,
en tots els casos, seran a càrrec del propietari
de l�animal, d�acord amb les despeses i taxes
establertes.
Article 20

Recuperació d�animals
1. El termini per recuperar un animal sense

identificació és de vint dies -llevat que legal-
ment es disposi un altre termini- abonant prè-
viament les taxes i despeses que hagi originat
el seu manteniment.

2. Si l�animal porta identificació, s�avisarà
al propietari, el qual té un termini de deu
dies per a recuperar-lo i abonar prèviament
totes les despeses originades. Aquest paga-
ment no exclou la possible imposició d�una
sanció econòmica motivada per la inobser-
vança d�aquesta Ordenança. Un cop transco-
rregut aquest termini, si la persona propietà-
ria no ha recollit l�animal, se li ha de donar
un nou avís i reobrir un nou termini de deu
dies, un cop transcorregut el qual l�animal
pot ésser cedit, acollit temporalment o adop-
tat.

3. En cap cas es lliurarà al seu propietari
un animal que no porti la identificació d�a-
cord amb els mètodes legalment establerts.
Prèviament al lliurament de l�animal, es
requerirà al propietari per a la identificació

de l�animal pel servei veterinari del centre,
seguint la normativa vigent.

4. L�Ajuntament promourà l�adopció d�ani-
mals abandonats, directament o mitjançant
convenis amb entitats protectores d�animals.

5. En cas que s�hagi de procedir al sacrifici
dels animals que no hagin estat retirats o
adoptats es farà sota control veterinari,
seguint les indicacions contingudes al respec-
te en la legislació vigent i evitant provocar
patiments innecessaris a l�animal.

CAPÍTOL VI

FISCALITAT INHERENT A LA TINENÇA D�ANIMALS

Article 21

De la fiscalitat inherent a la tinença
L�Ajuntament de Caldes de Montbui, en el

marc de les seves competències, d�acord
amb la classificació establerta a l�article 3
d�aquesta Ordenança, i en funció de les
seves característiques, usos i funcionalitats
regularà a les Ordenances Fiscals Municipals
les taxes inherents a la tinença, per als diver-
sos tipus d�animals, així com les despeses
derivades dels diferents supòsits establerts en
l�articulat d�aquesta Ordenança.

CAPÍTOL VII

IMPORTACIÓ, CRIA, VENDA, DONACIONS I ALTRES

Article 22

Venda d�animals a la via pública o
mercadals

1. Està prohibida la venda a la via pública
o mercadals de qualsevol classe d�animal,
així com també la seva utilització als carrers
amb fins comercials, llevat que es gaudeixi
de l�específic permís atorgat per les autoritats
competents.

2. Els animals que es venguin a la via
pública o mercadals sense les corresponents
autoritzacions podran ser comissats.
Article 23

Venda d�animals en establiments
1. Resta prohibida la venda de qualsevol

classe d�animal en establiments de venda que
no disposin de les corresponents autoritza-
cions administratives o no compleixin les
prescripcions establertes a la legislació vigent
i a les disposicions específiques d�aquesta
Ordenança.

2. Segons l�espècie i la raça està prohibit
vendre animals a menors de 16 anys o a
menors d�edat i a persones incapaces de
valer-se per sí mateixes sense l�autorització
dels que en tenen la pàtria potestat o la tute-
la, d�acord amb la limitació a la tinença esta-
blerta a l�article 4.1 d�aquesta Ordenança.

3. Els animals s�han de vendre desparasi-
tats i lliures de tota malaltia. L�existència d�un
servei veterinari depenent de l�establiment
que atorga certificats de salut per a la venda
dels animals no eximeix el venedor de res-
ponsabilitat davant malalties d�incubació no
detectades en el moment de la venda.

4. La venda d�animals potencialment peri-
llosos únicament es durà a terme si l�adqui-
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rent acredita l�acompliment dels requeri-
ments legalment exigibles per a la tinença
d�aquests tipus d�animals.
Article 24

Altres vendes, donacions i transferències
De conformitat amb la Legislació vigent,

queda prohibit:
1. La venda d�animals no controlada per

l�administració competent, a laboratoris o
centres d�experimentació.

2. Que els particulars, amb un caràcter
periòdic no justificable, venguin les cries dels
seus animals o realitzin donacions d�aquestes
a altres persones físiques o jurídiques priva-
des, que no siguin centres d�adopció legal-
ment establerts. En aquest cas, seran conside-
rats com a criadors i hauran de complir les
especificacions legalment establertes. En
qualsevol cas, el donant i el nou propietari
hauran de complir les disposicions específi-
ques establertes en aquesta Ordenança per a
la donació d�animals de companyia.

3. Igualment els particulars que transferei-
xin la propietat del seu animal, (amb caràcter
onerós o gratuït) seran responsables, junta-
ment amb l�adquirent, del compliment de les
disposicions específiques d�aquesta Orde-
nança per a la transferència de la propietat
d�animals de companyia i especialment en
relació a la transferència d�un animal consi-
derat potencialment perillós o de perillositat
constatada.
Article 25

De l�acreditació de l�origen i destinació dels
animals

1. S�acreditarà l�origen i destinació mit-
jançant la documentació que disposi la legis-
lació autonòmica o estatal vigent.

2. En qualsevol cas, s�hauran de complir
les disposicions específiques establertes en
l�article 26 d�aquesta Ordenança per a l�acre-
ditació de l�origen i destinació d�animals de
companyia.

TÍTOL III

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER
ANIMALS DE COMPANYIA

Article 26

Acreditació de l�origen i de la destinació dels
animals de companyia

1. Per a cada animal de companyia,
s�haurà de donar crèdit, si s�escau:

a) Del seu origen, mitjançant la factura de
compra o certificació veterinària de naixe-
ment, si es tracta d�un centre de cria, o docu-
ment de cessió, si es tracta d�una donació
d�un particular.

b) La destinació dels animals s�acreditarà
amb la corresponent factura de venda.

c) Les baixes per mort o altre motiu s�acre-
ditaran amb la corresponent certificació vete-
rinària.

2. Les persones físiques, propietaris o pos-
seïdors d�un animal de companyia, acredita-
ran el seu origen mitjançant:

a) Factura de compra o certificat veterinari

de naixement de cries d�animals propis.
b) Document de cessió o document d�a-

dopció i document acreditatiu de la identifi-
cació que s�esmenta en l�article 27 d�aquesta
Ordenança.

c) Les baixes per mort o altre motiu, o la
transferència de l�animal s�acreditarà d�acord
amb l�establert a l�article 28.2 d�aquesta
Ordenança.
Article 27

Identificació d�animals de companyia
1. Obligació d�identificar.
a) Els /les posseïdors/es o propietaris/es

d�animals de companyia han de proveir els
seus animals amb algun del sistemes d�identi-
ficació establert legalment, dins els tres
mesos següents a la data de naixement de l�a-
nimal.

b) La identificació dels animals de com-
panyia constituirà un requisit previ obligatori
per realitzar qualsevol transacció de l�animal
incloses les donacions i altres transferències
entre particulars.

c) Aquesta marca que identifica l�animal
haurà de figurar en qualsevol documentació
que hi faci referència.

2. Sistemes d�identificació.
La identificació dels animals de compan-

yia s�ha de realitzar mitjançant la implantació
d�un transponder que contingui un dispositiu
electrònic (microxip) amb un codi que per-
meti, en tot cas, identificar l�animal i garantir
la no duplicitat o, en tot cas, per aquells sis-
temes que contempli la normativa vigent.

En tot cas, la identificació dels animals
s�haurà d�inscriure al Registre d�Animals de
Companyia de la Generalitat de Catalunya.

3. Acreditació de la identificació.
a) El marcatge dels gats i gossos ha de ser

realitzat per personal qualificat que pertanyi
a una entitat reconeguda per l�organisme
autonòmic competent, per a la gestió dels sis-
temes d�identificació i d�acord amb les espe-
cificacions i requeriments que estableix la
Legislació autonòmica.

b) La persona o entitat responsable del
marcatge de l�animal ha de lliurar al posseï-
dor o propietari de l�animal un document
acreditatiu d�aquest fet on han de constar
almenys, les dades següents: el sistema d�i-
dentificació utilitzat i el lloc on s�ha aplicat,
el codi d�identificació, les dades de la perso-
na o l�entitat que realitza aquest marcatge,
l�espècie, la raça, el sexe i la data de naixe-
ment de l�animal.

c) En qualsevol transacció d�un animal de
companyia estricte, s�haurà de lliurar al nou
posseïdor de l�animal el document acredita-
tiu de la seva identificació que estableix l�a-
partat anterior.

d) En cas d�il·legibilitat d�una marca,
s�haurà de realitzar un remarcatge de l�ani-
mal. En aquest cas la persona o entitat que
realitzi el remarcatge farà constar en el docu-
ment acreditatiu que estableix l�apartat b d�a-
quest article les dades de la marca anterior.

e) Seran vàlides les identificacions que
provinguin de fora de la comunitat autòno-
ma, sempre que s�ajustin als sistemes que

s�estableixen en els apartats 2 i 3 d�aquest
article d�acord amb la normativa aplicable en
el lloc de procedència de l�animal, i s�acredi-
ti la identificació mitjançant un document en
què hi constin, almenys, les dades que pre-
veu l�apartat 3.b d�aquest article. En cas con-
trari, els animals s�hauran d�identificar d�a-
cord amb l�establert en aquesta Ordenança.
Article 28

Cens d�animals de companyia
1. Obligatorietat d�inscripció.
Les persones posseïdors/es de gats i gossos

estan obligades a inscriure els seus animals al
Cens Municipal d�Animals de Companyia
dins del termini màxim de trenta dies comp-
tats a partir de la data de naixement, d�adqui-
sició o de canvi de residència de l�animal,
facilitant les següents dades i documents:

a) Dades del/la propietari/a o posseïdor/a
de l�animal: nom i cognoms, document
nacional d�identitat, domicili i, si és possible,
telèfon.

Dades de l�animal: espècie i raça, sexe,
data de naixement, sistema utilitzat d�identifi-
cació, codi d�identificació i domicili habitual
de l�animal.

b) Document acreditatiu de la identificació
d�acord amb l�establert a l�article 28.3 d�a-
questa Ordenança.

c) En cas de gossos classificats com a
potencialment perillosos, s�haurà de presen-
tar la pòlissa de l�assegurança de responsabi-
litat civil, així com la resta de documentació
que sigui imprescindible per a la inscripció
en el cens d�aquest tipus d�animals.

2. Modificacions i baixes:
a) Els propietaris o posseïdors de gossos i

gats estan obligats a notificar a l�Ajuntament,
en el termini d�un mes, la cessió o el canvi
de residència de l�animal, el canvi en el siste-
ma de codi d�identificació, així com qualse-
vol altra modificació de les dades que figurin
en el cens corresponent.

b) En el cas de transferència de propietat
caldrà indicar les dades del nou propietari i
la nova adreça.

c) Les baixes per mort o desaparició de l�a-
nimal es comunicaran a l�Ajuntament en el
termini d�un mes a partir del fet, portant la
Cartilla Sanitària de l�animal o document
acreditatiu de la identificació o el certificat
del veterinari, en cas de mort o document
acreditatiu de l�eliminació de l�animal en
establiments autoritzats.

3. Placa identificativa:
El registre censal de l�animal es comple-

tarà mitjançant una placa identificativa, que
haurà de dur l�animal a la corretja o el collar,
amb les dades suficients que permetin i facili-
tin la localització del propietari, sense perju-
dici de la identificació pels sistemes legal-
ment establerts.

4. Taxes censals:
L�Ajuntament podrà percebre per la presta-

ció d�aquest servei les taxes que s�assenyalin
a l�ordenança fiscal corresponent.

5. Registre municipal d�animals molestos,
perillosos i de perillositat constatada.

En el Cens d�Animals de Companyia -gats i
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gossos- es reflectiran les incidències per cada
animal censat i el propietari o posseïdor que
comportin sancions per molèsties i altres
requeriments que s�imposin, amb la finalitat
de dur un control acurat dels animals catalo-
gats com a molestos potencialment perillosos
o de perillositat constatada, així com dels
incompliments per part del propietari o pos-
seïdor dels preceptes establerts a la present
Ordenança per, si s�escau, promoure la seva
inhabilitació per a la tinença d�animals.
Article 29

Del control sanitari dels animals de
companyia

1. Els propietaris o posseïdors hauran de
sotmetre els seus animals de companyia a un
control veterinari, que inclourà proves
diagnòstiques, anàlisis, vacunacions, tracta-
ments preventius o altres, quan així ho esta-
bleixin les autoritats competents o la legisla-
ció vigent i d�acord amb la periodicitat que
es determini.

2. Els veterinaris responsables de l�execu-
ció del control sanitari que s�estableixi hau-
ran de reflectir a la corresponent targeta o
cartilla sanitària de l�animal els resultats de
les proves diagnòstiques, tractaments, etc.,
duts a terme.

TÍTOL IV

ASSOCIACIONS PROTECTORES I CLUBS
DE RACES

Article 30

De les entitats col·laboradores amb
l�Administració local

1. D�acord amb aquesta Ordenança són
associacions de protecció i defensa dels ani-
mals les associacions sense finalitat de lucre
legalment constituïdes que tenen per objectiu
únic la defensa i protecció dels animals.

2. L�Ajuntament de Caldes de Montbui pot
establir ajuts o convenis amb les entitats pro-
tectores d�animals i amb els clubs de races, el
Col·legi de Veterinaris de Barcelona i els cen-
tres veterinaris de la població, per a la realit-
zació d�activitats i campanyes relatives a la
protecció i la defensa dels animals per al
compliment del que s�estableix en aquesta
Ordenança.
Article 31

Nuclis zoològics
1. Els nuclis zoològics són les agrupacions

zoològiques per a l�exhibició d�animals, les
instal·lacions per al 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 tran-
saccions amb animals i els de característi-
ques similars que es determinin per via regla-
mentària. 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 a
l�agricultura.

2. Els establiments dedicats a la venda d�a-

nimals, els centres de cria i les residències
han de comptar amb un veterinari assessor i
portar un registre detallat d�entrades i sortides
d�animals a disposició dels serveis munici-
pals. També hauran d�estar inscrits en el
Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Cata-
lunya. Els criadors aficionats d�ocells queden
exempts del compliment d�aquests requisits.

3. El venedor d�un animal haurà de lliurar
al comprador el document que n�acrediti la
raça, l�edat, la procedència, l�estat sanitari i
altres característiques d�interès.

4. Només s�autoritza la cria de gossos con-
siderats potencialment perillosos, als centres
de cria autoritzats i inscrits en el Registre Ofi-
cial de Nuclis Zoològics de Catalunya. Els
animals que es vulguin utilitzar per a la
reproducció han de superar els tests de com-
portament que garanteixen l�absència de
comportaments agressius anòmals.

5. Les activitats relacionades amb l�ensi-
nistrament de gossos només poden ésser rea-
litzades en els centres o les instal·lacions
legalment autoritzats i per professionals que
tinguin la formació i els coneixements neces-
saris avalats per la titulació reconeguda ofi-
cialment. L�ensinistrament d�atac i de defensa
només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i de guarda d�empreses i dels dife-
rents cossos de seguretat.

TÍTOL V

DEL RÈGIM SANCIONADOR

Article 32

Infraccions de la Llei 22/2003, de 4 de juliol,
de protecció dels animals

1. Les infraccions de les disposicions de la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, es classifiquen en lleus, greus o molt
greus.

2. Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos o un gat no

inscrits en el registre censal o tenir altres ani-
mals que s�han de registrar obligatòriament.

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíni-
ques dels animals que s�han de vacunar o
tractar obligatòriament, d�acord amb el que
estableix aquesta llei.

c) Vendre animals de companyia a perso-
nes menors de setze anys i a persones inca-
pacitades sense l�autorització dels qui en
tenen la potestat o la custòdia.

d) Fer donació d�un animal com a premi o
recompensa.

e) Transportar animals que incompleixin
els requisits establerts per l�article 8.

f) No dur identificats els gats, els gossos i
els altres animals que s�hagin d�identificar
d�acord amb el reglament, o incomplir els
requisits establerts per aquesta llei i la norma-
tiva que la desenvolupa amb relació a aques-
ta identificació.

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

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, mal-
tractament o sofriment d�animals, sense l�au-

torització administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses

com a mètode de control de poblacions d�a-
nimals vertebrats.

j) No tenir en lloc visible l�acreditació de
la inscripció en el Registre de Nuclis Zoolò-
gics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre
oficial o diligenciat per l�administració com-
petent establert per als nuclis zoològics.

l) Exhibir animals als aparadors dels esta-
bliments de venda d�animals.

m) Practicar la caça, la captura en viu, la
venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l�exhi-
bició pública i la taxidèrmia d�exemplars de
les espècies incloses a l�annex amb la catego-
ria D i també de parts, d�ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d�aquests exem-
plars.

n) Practicar la caça i la captura d�ocells
vius de longitud inferior a 20 cm fora dels
supòsits de l�article 9.2.

o) Fer exhibició ambulant d�animals com a
reclam.

p) Mantenir els animals en instal·lacions
inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per
a la salut. Es consideraran instal·lacions ina-
dequades les que infringeixin allò establert
als articles 6 i 7 d�aquesta Ordenança.

q) No evitar la fugida d�animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix

resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies

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

t) No donar als animals l�atenció veterinà-
ria necessària per garantir-ne la salut, si això
no els causa perjudicis greus.

u) 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.

v) Qualsevol altra infracció de les disposi-
cions d�aquesta llei o de la normativa que la
desenvolupi que no hagi estat tipificada de
greu o molt greu.

3. Infraccions de caràcter greu:
a) Mantenir els animals sense l�alimentació

necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat si els comporta risc
greu per a la salut.

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

c) Anul·lar el sistema d�identificació sense
prescripció ni control veterinaris.

d) Fer tir al colom.
e) Maltractar o agredir físicament els ani-

mals si els comporten conseqüències greus
per a la salut.

f) Fer matances públiques d�animals.
g) No donar als animals l�atenció veterinà-

ria necessària per a garantir-ne la salut.
h) Abandonar animals, si s�ha fet en unes

circumstàncies que no comporten cap risc
per a l�animal.

i) No tenir el llibre de registre oficial o dili-
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genciat per l�administració competent esta-
blert per als nuclis zoològics.

j) Incomplir, en els nuclis zoològics, qual-
sevol de les condicions i els requisits esta-
blerts en el títol IV, de la Llei 22/2003, de 4
de juliol.

k) No lliurar la documentació exigida en
tota transacció d�animals.

l) Oposar resistència a la funció inspectora
o posar entrebancs a la inspecció
d�instal·lacions que allotgin animals.

m) Reincidir en la comissió d�infraccions
lleus durant l�últim any.

4. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els ani-

mals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.

b) Abandonar animals, si s�ha fet en unes
circumstàncies que els puguin comportar
danys greus.

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

d) Mantenir els animals sense l�alimenta-
ció necessària o en instal·lacions inadequa-
des des del punt de vista higienicosanitari i
de benestar, si els perjudicis als animals són
molt greus.

e) Reincidir en la comissió d�infraccions
greus durant l�últim any.
Article 33

Infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre gossos potencialment perillosos

1. Les infraccions de les disposicions de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre gossos
potencialment perillosos, es classifiquen en
lleus, greus o molt greus.

2. Són infraccions lleus:
a) No inscriure el gos al registre específic

del municipi corresponent.
b) No senyalitzar les instal·lacions que

alberguin gossos potencialment perillosos.
3. Són infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat

establertes per a les instal·lacions que alber-
guin gossos potencialment perillosos.

b) No contractar l�assegurança de respon-
sabilitat civil.

c) Fer activitats d�ensinistrament sense
acreditació professional oficial.

d) No dur a terme els tests de comporta-
ment dels gossos progenitors en els centres
de cria.

e) Portar els gossos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, a les parts comu-
nes dels immobles col·lectius i als llocs i als
espais públics en general.

f) Adquirir un gos potencialment perillós a
persones menors d�edat o privades judicial-
ment o governativament de tenir-ne.

3. Són infraccions molt greus:
a) Fer activitats d�ensinistrament d�atac no

autoritzades.
b) Participar en la realització de combats

de gossos, en els termes que s�estableixen
legalment.
Article 34

Infraccions de l�Ordenança

1. Les infraccions de les disposicions d�a-
questa Ordenança es classifiquen en lleus,
greus o molt greus, d�acord amb allò establert
a l�article 140 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, en la seva redacció donada per
la Llei 57/2003, de 27 de novembre, de
mesures per a la modernització del govern
local.

2. Són infraccions lleus:
a) No retirar els excrements de l�animal

immediatament i de forma convenient, nete-
jant, si fos necessari, la part de via, espai
públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

b) No dipositar les deposicions fecals reco-
llides de forma higiènicament correcta dintre
d�embolcalls impermeables i/o no dipositar-
les en els contenidors d�escombraries o en els
recipients específics per a aquest ús.

c) Deixar els animals en les àrees i zones
de joc infantil i/o no mantenir una distancia
suficient per tal de no ocasionar molèsties i
evitar les miccions i deposicions dels animals
en aquests espais.

d) Accedir amb animals a edificis públics
on la seva presència no estigui específica-
ment autoritzada, llevat que es tracti de com-
peticions, concursos i/o concentracions d�a-
nimals i altres que l�autoritat competent així
ho determini i autoritzi.

e) Deixar en patis, terrasses, balcons o
habitacions amb finestres obertes animals
que amb els seus sons, crits o cants puguin
perjudicar el descans dels veïns o els ocasio-
nin molèsties evidents.

e) Qualsevol altra acció o omissió contrà-
ria a aquesta Ordenança no prevista expres-
sament en els apartat anteriors i que no pugui
ser considerada greu o molt greu d�acord
amb els apartats següents.

3. Són infraccions greus les que suposin:
a) Qualsevol pertorbació de la convivèn-

cia mitjançant la utilització d�animals que
afecti de manera immediata i directa la tran-
quil·litat o l�exercici de drets legítims d�altres
persones, el normal desenvolupament d�acti-
vitats de tota classe conformes amb la norma-
tiva aplicable o a la salubritat o ornaments
públics.

b) Dificultar l�ús d�un servei públic per
altres persones amb dret a la seva utilització,
mitjançant la utilització d�animals.

c) Dificultar el normal funcionament d�un
servei públic, mitjançant la utilització d�ani-
mals.

d) Qualsevol deteriorament d�equipa-
ments, infrastructures, instal·lacions o ele-
ments d�un servei públic mitjançant la utilit-
zació d�animals.

e) Dificultar l�ús d�un espai públic per
altres persones amb dret a la seva utilització,
mitjançant la utilització d�animals.

f) Qualsevol acte de deteriorament d�es-
pais públics o de qualsevol de les seves ins-
tal·lacions i elements, siguin mobles o immo-
bles, mitjançant la utilització d�animals, no
derivat d�alteracions de la seguretat ciutada-
na.

4. Són infraccions molt greus les que supo-
sin:

a) Una pertorbació rellevant de la con-

vivència mitjançant la utilització d�animals
que afecti de manera greu, immediata i direc-
ta la tranquil·litat o l�exercici de drets legítims
d�altres persones, el normal desenvolupa-
ment d�activitats de tota classe conformes
amb la normativa aplicable o a la salubritat o
ornaments públics.

b) L�impediment de l�ús d�un servei públic
per altres persones amb dret a la seva utilitza-
ció, mitjançant la utilització d�animals.

c) L�impediment o la greu i rellevant obs-
trucció al normal funcionament d�un servei
públic, mitjançant la utilització d�animals.

d) Els actes de deteriorament greu i relle-
vant d�equipaments, infrastructures,
instal·lacions o elements d�un servei públic
mitjançant la utilització d�animals.

e) L�impediment de l�ús d�un espai públic
per altres persones amb dret a la seva utilitza-
ció, mitjançant la utilització d�animals..

f) Els actes de deteriorament greu i relle-
vant d�espais públics o de qualsevol de les
seves instal·lacions i elements, siguin mobles
o immobles, mitjançant la utilització d�ani-
mals, no derivats d�alteracions de la seguretat
ciutadana.
Article 35

De les sancions
1. Les infraccions de la Llei 22/2003, de 4

de juliol, de protecció dels animals es sancio-
nen:

a) Les infraccions lleus seran sancionades
amb multes de 100 fins a 400 EUR.

b) Les infraccions greus seran sancionades
amb multes de 401 fins a 2.000 EUR.

c) Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multes de 2.001 fins a 20.000
EUR.

2. Les infraccions de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre gossos potencialment peri-
llosos es sancionen:

a) Les infraccions lleus seran sancionades
amb multes de 60,10 fins a 150,25 EUR.

b) Les infraccions greus seran sancionades
amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 EUR.

c) Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multes de 1.502,53 fins a
30.050,61 EUR.

3. Les infraccions de l�Ordenança, d�acord
amb l�article 237 del Decret Legislatiu
2/2003, de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es sancionen:

a) Les infraccions lleus seran sancionades
amb multes de fins a 100 EUR.

b) Les infraccions greus seran sancionades
amb multes de 101 fins a 200 EUR.

c) Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multes de 201 fins a 300 EUR.
Article 36

De l�Administració competent per sancionar
1. La competència per imposar sancions

per les infraccions de la Llei 22/2003, de 4
de juliol, de protecció dels animals corres-
pon, sense perjudici de les modificacions
legislatives que s�aprovin al respecte:

a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.
b) Als delegats territorials del Departament

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

2. La competència per imposar sancions
per les infraccions de la Llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre gossos potencialment perillo-
sos correspon, sense perjudici de les modifi-
cacions legislatives que s�aprovin al respecte:

a) Als alcaldes i els delegats territorials del
Departament d�Agricultura, Ramaderia i
Pesca, les qualificades de lleus.

b) Al Ple de l�Ajuntament i al director
general de Medi Natural, les qualificades de
greus.

c) Al conseller o consellera d�Agricultura,
Ramaderia i Pesca, les qualificades de molt
greus.

3. La competència per imposar sancions
per les infraccions d�Ordenança correspon en
tots els casos a l�Alcaldia.

4. Els expedients sancionats on es constati
la comissió d�una infracció per la qual no
sigui competent l�Ajuntament per imposar
sancions, es trametran a l�autoritat competent
per a la seva imposició.
Article 37

Altres mesures provisionals i sancionades
1. L�Ajuntament podrà comissar o instar a

altres administracions per comissar temporal-
ment l�animal fins que els propietaris o enca-
rregats dels animals solucionin el problema o
compleixin els requeriments i condicions que
se�ls imposin.

2. La resolució sancionada ordenarà el
comès dels animals objecte de la infracció
quan sigui necessari garantir la integritat físi-
ca de l�animal.

3. Els animals somicats es mantindran en
instal·lacions habilitades a l�efecte i seran
preferentment cedits a tercers en adopció i,
en ultima instància, sacrificats, sense perjudi-
ci que l�Ajuntament reclami al propietari de
l�animal les despeses ocasionades per tenir-
ne cura mitjançant els procediments legal-
ment establerts.

4. Les infraccions molt greus o la reiteració
d�infraccions greus podran comportar el tan-
cament temporal de les instal·lacions, locals
o establiments respectius, així com la inhabi-
litació per la tinença d�animals per un perío-
de de 2 mesos a 5 anys.
Article 38

De la graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tin-

dran en compte les següents circumstàncies:
1. La transcendència social o sanitària i el

perjudici causat per la infracció comesa.
2. L�ànim de lucre il·lícit i la quantia del

benefici obtingut en la comissió de la infrac-
ció.

3. La reiteració en la comissió d�infrac-
cions.

4. Qualsevol altra circumstància que
pugui incidir en el grau de responsabilitat de
la infracció comesa en un sentit atenuant o
agreujant.

5. En el supòsit que uns mateixos fets
siguin constitutius de dues o més infraccions
administratives, tipificades en diferents nor-

mes, s�imposarà la sanció de major quantia,
sent competent per instruir i resoldre l�expe-
dient, l�òrgan en el qual resideixi la potestat
sancionada.

6. Les sancions imposades per infracció de
l�Ordenança tenen una bonificació del 30 %
si s�abonen abans que transcorrin 15 dies des
de la incoació de l�expedient sancionador.
Article 39

Procediment sancionador
1. El procediment sancionador aplicable

serà el regulat pel Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador
aplicable als àmbits de competència de la
Generalitat, així com la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú o normes que les substi-
tueixin.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIA I FINAL

Disposició derogatòria
Amb l�aprovació d�aquesta Ordenança es

deroga tota la normativa municipal que hi
pugui ser contradictòria.
Disposició final

En tot allò no regulat en aquesta Orde-
nança s�estarà al que disposi la legislació
autonòmica específica i/o normativa sectorial
d�aplicació.

Caldes de Montbui, 6 de setembre de
2005.

L�Alcaldessa, Montserrat Domènech
Borrull.
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Cardedeu

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Cardedeu a la
sessió ordinària del dia 29 de setembre de
2005, va aprovar provisionalment la Modifi-
cació dels preus de les tarifes de taxi per a
l�exercici 2005, pel que es fa públic el text
íntegre dels esmentats acords:

�Atès que en data 16 de juny de 2005 el
col·lectiu de taxistes de Cardedeu ha sol·lici-
tat l�establiment de les tarifes del servei de
taxi a Cardedeu.

Vist allò que disposa l�article 20.1.b) del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, que indica que tindran la consideració
de taxa les prestacions patrimonials que esta-
bleixin les Entitats Locals per la prestació
d�un servei públic de competència local.

Atès que és competència del Ple de l�Ajun-
tament la determinació dels recursos de
caràcter tributari, de conformitat amb l�article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regula-
dora de bases de règim local i l�article 52.2.f)
del DL 2/2003, de 28 d�abril, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

El ple de l�Ajuntament acorda:

Primer. - Aprovar provisionalment per a
l�exercici de 2005 i següents la modificació
dels preus de les tarifes de taxi, en els
següents termes:

Concepte§ Preu#

Quota mínima per carrera§ #
Mòdul 1§ 5,20#
Mòdul 2§ 4,50#
Baixada de bandera§ #
Mòdul 1§ 3,00#
Mòdul 2§ 2,50#
Km. Recorregut § #
Mòdul 1§ 0,98#
Mòdul 2§ 0,90#
Hora d�espera§ #
Mòdul 1§ 16,80#
Mòdul 2§ 16,00#
Suplements§ #
Embaluts superiors a 55x35x35§ 1,40#
Animal domèstic§ 1,20#
El mòdul 1 correspon a la tarifa festiva o nocturna 
(de 9 de la nit a les 7 del matí)#

El mòdul 2 correspon a la tarifa diürna (de les 7 del 
matí a les 9 de la nit) dels dies feiners#

Segon. - Exposar al públic el present acord
provisional, durant el termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en el tau-
ler d�edictes, en un diari de major difusió de
la província i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, dins els quals, els interessats
podran examinar l�expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes, d�a-
cord amb l�article 17.1 i 17.2 i 18 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març.

Tercer. - Comunicar aquest acord a la
Comissió de Preus de Catalunya de la Direc-
ció General de Comerç de la Generalitat als
efectes procedents.

Quart. - En el supòsit que no es presentin
reclamacions, considerar definitivament
adoptat l�acord de modificació de les tarifes,
de conformitat amb allò que estableix l�arti-
cle 17.3 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, les quals regiran men-
tre no se�n acordi la modificació o derogació.

Cinquè. - Publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA els acords definitius.�

Cardedeu, 3 d�octubre de 2005.
L�Alcaldessa, Montserrat Cots i Álvarez.

022005022628
A

Cardedeu

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Cardedeu a la
sessió ordinària del dia 29 de setembre de
2005, va aprovar la Modificació de Personal
de l�Entitat corresponent a l�exercici 2005,
pel que es fa públic el text íntegre dels
esmentats acords:

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE


