Divendres, 15 de juny de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
ANUNCI
El Ple de l’ajuntament en sessió de data 31 de maig de 2012 ha adoptat l’acord de resolució de les al·legacions
presentades a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, i ha
aprovat definitivament l’ordenança.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Preàmbul
La presència d’animals domèstics de companyia a les llars ha esdevingut un element cada cop més freqüent al nostre
poble, especialment en els habitatges on es disposa d’espai exterior per poder ubicar-los.
Més enllà de la legislació vigent – 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals; Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i
22/2003, relatives a la protecció dels animals, ...; Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos; i resta de normativa aplicable- convé adequar i precisar la normativa municipal, en
concret les disposicions de la nostra ordenança de Policia i Bon Govern, tant a la realitat social com a les exigències
derivades de la normativa aplicable sorgida amb posterioritat a la seva aprovació.
En la nostra realitat social ens trobem que, de vegades, els animals es tenen en condicions inadequades i els seus
posseïdors no garanteixen les mesures de seguretat que caldria. També és relativament freqüent l’adquisició de cadells
d’animals domèstics de companyia que es deixen al carrer quan són adults, perquè ja no realitzen el paper que se’ls
exigia. Tampoc és rar observar enfrontaments veïnals desencadenats per la presència d’animals domèstics de
companyia que esdevenen molestos.
Analitzant el context que emmarca la quotidianitat d’un poble on existeix un enorme contingent d’àrees residencials no
intensives, és important reflectir un seguit de problemàtiques que generen malestar entre el ciutadans i que cal esmenar
o regular tant com sigui possible. En aquest sentit a continuació s’esmenten algunes d’aquestes problemàtiques:
- Existeixen habitatges amb un nombre excessiu d’animals domèstics de companyia, que generen molèsties per sorolls
o manca d’higiene i seguretat.
- Les escapades d’animals que, lliures als espais públics, comprometen la seguretat dels vianants i incrementen la
possibilitat d’accidents automobilístics.

- En alguns casos, els gossos de vigilància poden accedir, amb una part dels seu cos, a l’exterior dels límits físics de les
finques on acostuma a ubicar-se el timbre o la bústia, i igualment poden treure el cap per diversos punts de les reixes
perimetrals de la façana. Això provoca una sensació d’incomoditat i un cert risc envers els vianants que circulen per la
voravia o que es disposen a trucar a les cases que tenen els animals.
- L’actual casuística de successos desafortunats de gossos d’alt nivell agressiu i especialment dotats per a l’atac, fa
despertar la necessitat d’adherir-nos-hi i fer complir escrupolosament la legislació actual en matèria de gossos
potencialment perillosos.
Aquesta ordenança es divideix en quatre títols. El primer serveix per a definir l’abast i àmbit d’aplicació i disposar la
confecció del cens municipal d’animals domèstics de companyia. El segon per a definir les condicions d’una tinença
responsable en els ordres higiènic, sanitari i convivencial. Per la seva importància específica es dedica el títol tercer a la
tinença dels gossos potencialment perillosos. El títol quart es destina a la definició de les infraccions i del corresponent
règim i procediment sancionador.
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- L’abandonament d’animals domèstics de companyia genera un contingent d’exemplars rodamons que comprometen la
salubritat en els punts de recollida d’escombraries o exerceixen una pressió predadora sobre altres animals salvatges
(conills...) o domèstics (explotacions agropecuàries o petites col·leccions d’aviram domèstic).
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Finalment la disposició transitòria fixa els terminis per a la inscripció dels animals al cens municipal i la sol·licitud de
tinença.
TÍTOL I
Disposicions generals
Capítol I
Objecte i definicions
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança regula la tinença d’animals domèstics de companyia en el terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana i afecta a tots els particulars i/o entitats o persones jurídiques que en posseeixin.
Els preceptes d’aquesta ordenança seran de general aplicació a tots els animals, excepte aquelles que per les
característiques de l’animal no siguin aplicables.
Quan pel nombre, característiques dels animals, o les circumstàncies de la tinença dels animals se’n desprengui ànim
de lucre en la criança, es considerarà que existeix explotació ramadera i restarà subjecta a les llicències i autoritzacions
pertinents.
Article 2
Definició d’animals domèstics de companyia
Són animals domèstics de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb l’home, en
especial totes les subespècies i varietats de gats (felis catus), totes les subespècies i varietats de fures (mustela putorius
furo) i, totes les subespècies i varietats de gossos (canis familiaris).
Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els animals que es crien per a la producció de carn, pell, llet o
algun altre producte útil per a l’home, així com els destinats a l’experimentació, animals de càrrega i els que treballen en
l’agricultura.
Article 3
Tinença d’altres animals
La tinença d’altres animals en domicilis particulars està sotmesa a l’autorització expressa d’aquest ajuntament, en
especial la tinença d’animals salvatges o exòtics.
En tot cas, la tinença resta condicionada a que es compleixin les condicions següents:

b) Fauna no autòctona: la tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els tractats i
convenis internacionals signats i ratificats per l’Estat espanyol, per la normativa comunitària i per la Llei 22/03 de
protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya.
L’autorització determinarà les obligacions del propietari o posseïdor de l’animal i com a mínim farà referència explícita a
les condicions a aplicar en l’ordre higiènic i sanitari i a les mesures a aplicar per a la reducció de les molèsties que pugui
provocar i de la contenció de la perillositat potencial de l’animal.
Article 4
Nombre d’animals a les llars
La tinença al mateix domicili de quatre o més animals de companyia, en concret: gossos, gats i fures, requerirà la
tramitació d’un projecte de tinença on s’especifiquin les condicions higièniques i sanitàries i les mesures adoptades per
tal d’evitar molèsties al veïnat (sorolls, olors, etc.).
No obstant, serà d’aplicació aquest article als casos d’altres animals domèstics de companyia que per les seves
característiques o quantitat ocasionin molèsties al veïnat o problemes de salut pública. S’haurà d’assegurar el
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a) Fauna autòctona: queda prohibida la tinença d’animals d’espècies protegides, excepte les explícitament sotmeses a
autorització segons la legislació vigent.
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compliment del que disposen els articles 4 i 6 de les Ordenances de Policia i Bon Govern del municipi, que s’adjunten
com a annex núm. 1. i, en qualsevol cas, s’aplicarà la normativa de soroll.
Article 5
Autorització de tinença
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana permetrà la tinença d’animals sempre que es compleixin i s’atenguin les
condicions que es fixen en aquesta ordenança.
Se’ns perjudici el que estableix l’annex 3 sobre nuclis zoològics.
Article 6
Responsabilitat
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys, dels
perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en
general.
Capítol II
Cens municipal d’animals domèstics de companyia
Article 7
Cens municipal
El cens municipal d’animals domèstics de companyia inclourà les dades referents a la identificació de l’animal i la
perillositat segons la normativa vigent.
Article 8
Obligació de la inscripció
Els propietari o posseïdors d’animals domèstics de companyia resten obligats a inscriure’ls en el termini màxim de 3
mesos a partir de la data de naixement, d’adquisició de l’animal o de canvi de residència.
Tot animal de companyia que passi més de 6 mesos a Santa Eulàlia de Ronçana haurà d’estar inscrit en el cens
municipal d’animals domèstics de companyia independentment del domicili del propietari.
En el moment que es censi un animal domèstic de companyia, es lliurarà la corresponent targeta acreditativa d’aquesta
inscripció al cens que en cap cas no significa una autorització de la tinença.
Article 9
Identificació dels animals
Tots els animals domèstics de companyia han de ser identificats obligatòriament amb el sistema que estableix la
normativa vigent aplicable.

Article 10
Comunicació de canvis
Qualsevol canvi de residència, de sistema o codi d’identificació, cessió, venda o canvi de propietari, o mort de l’animal
domèstic de companyia s’haurà de comunicar a l’Ajuntament en el termini de dos mesos i retornar la targeta
identificativa.
Article 11
Disponibilitat documentació
El propietari o posseïdor d’un animal domèstic de companyia resta obligat a mostrar la documentació que acrediti el
censat de l’animal, estat sanitari i identificació a requeriment de qualsevol autoritat o funcionari municipal.
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Actualment, identificació electrònica mitjançant la implantació d’un transponder (homologat per la norma ISO 11-785).
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TÍTOL II
Normes higiènic-sanitàries i de convivència de la tinença
Capítol I
Condicions higièniques i sanitàries
Article 12
Drets i deures bàsics de la tinença
Tot animal té el dret i els propietaris o posseïdors el deure de mantenir-lo en bones condicions higièniques i sanitàries.
Els animals hauran d’estar ben alimentats, correctament allotjats, i hauran de tenir atencions veterinàries suficients per
prevenir malalties infeccioses i parasitàries.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà ordenar l’execució de campanyes de promoció sanitària, obligatòries o
voluntàries, pels animals domèstics de companyia.
Article 13
Obligatorietat de la cartilla sanitària
El propietari d’animals domèstics de companyia haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària en la qual
constaran les dades respecte al seu estat sanitari, vacunacions, tractaments antiparasitaris, etc.
Article 14
Allotjament dels animals
L’allotjament dels animals haurà de ser adequat segons la seva raça i característiques, segons normativa vigent, en el
cas del gossos 6m2 per gos.
Disposaran d’espai suficient per al seu moviment, ombra i cobert per tal de protegir-los del sol i la pluja.
Disposaran d’aigua que serà renovada periòdicament.
L’espai on es mantinguin animals haurà de mantenir-se net.
Els excrements es retiraran amb la suficient freqüència per tal d’evitar que s’acumulin i provoquin riscos i molèsties a
veïns i d’altres animals.
Capítol II
Condicions de convivència

Els propietaris i posseïdors d’animals hauran d’adoptar les mesures adients per tal d’evitar molèsties a tercers,
especialment per sorolls, olors o d’altres circumstàncies.
Article 16
Dels maltractaments
Es prohibeix maltractar o agredir físicament als animals o sotmetre’ls a qualsevol altre pràctica que els causi sofriment o
dany injustificat.
Article 17
De l’abandonament
Queda prohibit l’abandonament dels animals.
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Article 15
Obligatorietat d’evitar molèsties
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Article 18
De la venda
Queda prohibida la venda d’animals excepte en els establiments i llocs degudament autoritzats per l’Ajuntament.
Article 19
De la presència d’animals als espais públics i establiments públics
Als espais públics els gossos aniran subjectats amb una corretja o cadena i collar.
L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin. Els gossos potencialment
perillosos o que hagin estat declarats com a tal, hauran de circular amb morrió.
Article 20
Queda prohibit facilitar alimentació a les vies públiques als animals abandonats o incontrolats, amb la finalitat d’evitar
una proliferació incontrolada d’aquests sense cap control sanitari.
Article 21
Resta prohibida l’entrada d’animals a locals on es manipulin, emmagatzemin o en venguin aliments.
Es prohibeix la circulació i permanència d’animals domèstics de companyia a les piscines públiques.
Els establiments d’hostaleria podran autoritzar l’entrada d’animals domèstics de companyia segons el seu criteri a les
àrees d’accés del públic, mai a les zones de treball i on hi hagin aliments.
Aquestes prohibicions i limitacions no seran aplicables als gossos pigall dels invidents.
Article 22
Els posseïdors d’animals adoptaran les mesures adients perquè les deposicions dels animals no embrutin les vies
públiques ni els espais d’ús públic o comunitari.
TÍTOL III
Dels gossos potencialment perillosos
Article 23
Definició
Es consideren gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de les circumstàncies següents:

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races o a llurs encreuaments recollides al RD 287/2002 de 22 de març pel que es
desenvolupa la llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim de tinença d’animals potencialment perillosos, o aquelles
que la legislació catalana o estatal pugui definir en el futur. A títol informatiu es detalla a l’annex 2 de la present
ordenança la relació actual de les races potencialment perilloses.
Article 24
Comunicació de potencial perillositat
Els propietaris o posseïdors de gossos potencialment perillosos tenen l’obligació de comunicar al cens municipal
d’animals domèstics de companyia aquesta circumstància.
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a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
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Article 25
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Els propietaris o posseïdors de gossos potencialment perillosos resten obligats a obtenir llicència municipal per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de llicència atorgada
per l’ajuntament.
La llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos tindrà una vigència de 5 anys des de la seva
obtenció.
Qualsevol variació de les dades que hi figuren ha de se comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies en què es
produeixi.
Article 26
Condicions de la llicència
No poden ser propietaris o posseïdors de gossos potencialment perillosos els menors d’edat ni les persones que hagin
estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquest tipus d’animals.
Així, l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral,
la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà
d’aportar el corresponent certificat d’antecedents penals emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
c) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit
s’acreditarà amb un certificat de capacitat física i certificat d’aptitud psicològica.
d) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no
inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que
en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de
la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
e) Acreditar un allotjament per l’animal adequat conforme a l’article 28 d’aquesta ordenança.

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als espais d’ús públic en
general, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden
ésser conduïts per menors de divuit anys.
Article 28
Allotjament
Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos, han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar
que els animals en surtin i cometin danys a tercers.
a) Les parets i les tanques ha d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes
i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tant resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per
a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
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Article 27
Obligatorietat del morrió
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c) El recinte ha d’estar senyalitzat convenientment amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus amb un cartell
entenedor i de grandària suficient.
Article 29
Inclusió d’ofici com a gos potencialment perillós
Quan un gos sigui denunciat a la Policia Local per haver comès una agressió, aquesta notificarà el fet a l’ajuntament per
tal d’incloure el gos denunciat com a potencialment perillós.
TÍTOL IV
Colònies de gats
Article 30
Colònies de gats
Aquestes colònies consistiran en l’agrupació controlada de gats, degudament esterilitzats, censats i identificats per tal
de diferenciar-los dels animals abandonats, amb un sistema de marcatge per poder reconèixer-los com a membre de la
colònia.
S’ubicaran en espais públics o privats designats per l’ajuntament amb consentiment del propietari del mateix, i es podrà
fer càrrec del seu benestar organitzacions i entitats de protecció i defensa dels animals, cíviques sense afany de lucre
i/o voluntari.
El manteniment el podrà portar a terme l’Ajuntament directament o mitjançant voluntaris i/o associacions interessades.
TÍTOL V
Recollida d’animals abandonats
Article 31
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació individual o cap identificació de l’origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament, o si escau, l’entitat que presti els serveis
relatius a animals de companyia, s’han de fer càrrec de l’animal i l’han d’acollir fins que es recuperi, se cedeixi (en
aquest cas l’animal es lliurarà amb la identificació corresponent previ pagament de totes les despeses originades), o se
sacrifiqui (en els casos que sigui dictaminat sota criteri veterinari).”

3. Cas que l’animal que es trobi a la via pública porti la placa d’identificació, els corresponents serveis municipals
avisaran al propietari, per tal que el recuperi, donant-ne trasllat al centre d’acollida d’animals. El termini per a recuperar
un animal és de 20 dies naturals des de la seva comunicació, Un cop transcorregut el termini, l’animal podrà ser donat
en adopció. l propietari abonarà les despeses que hagi originat la recollida i el manteniment, d’acord amb les taxes de
l’Ordenança fiscal núm. 20.
Article 32
Si un animal ha d’ésser sacrificat, s’han d’utilitzar els mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una
pèrdua de consciència immediata. El Sacrifici s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari.
Article 33
Per l’adopció d’un animal abandonat, s’hauran de complir els següents requisits, previs a la retirada de l’animal:
a) Abonar l’import que correspongui, segons Ordenança Fiscal.
b) Identificar l’animal mitjançant un dels sistemes d’identificació previstos per la normativa legal.
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2. Queda prohibit facilitar alimentació a les vies públiques als animals abandonats o incontrolats, amb la finalitat d’evitar
una proliferació incontrolada d’aquests, sense cap control sanitari. L’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat corresponent,
podran actuar per reduir aquestes grups d’animals quan es considerin excessives i puguin representar riscos per la salut
pública o molèsties al veïnat, realitzant campanyes de recollida controlada, en el cas dels gats, constituint colònies
controlades i estant prohibit el sacrifici de l’animal llevat d’aquells casos que sigui dictaminat sota criteri veterinari.
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c) Obligatorietat de censar l’animal en el registre municipal.
d) En el cas d’adopció del gos que resti considerat com a potencialment perillós, tal com està descrit al títol 3, s’haurà
d’acreditar reunir els requisits i la documentació necessària per a la tinença i la conducció de gossos perillosos abans de
la seva adopció, tant sigui o no resident del municipi, i no es podrà retirar el gos sense acreditar disposar de la
corresponent assegurança.
TÍTOL VI
Infraccions i règim sancionador
Article 34
Tipificació de les infraccions
Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 35
Infraccions molt greus
S’estableixen com a faltes molt greus:
a) Tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos.
b) Tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà o rural sense adoptar mesures de seguretat
per les persones, com les d’estar lligat o tancat en un espai que reuneixi les condicions establertes pel manteniment
d’aquest tipus d’animals.
c) Presència d’animals considerats perillosos en llocs no autoritzats.
d) Passejar gossos considerats perillosos sense disposar de la preceptiva llicència esmentada a l’article 26 de la present
ordenança.
e) Abandonar animals de qualsevol característica o provocar maltractaments.
f) La venda d’animals per a l’experimentació.
g) Venda ambulant d’animals.
h) Organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions o la morts dels animals.
i) L’esterilització d’animals sense la intervenció facultativa del veterinari.
j) Mutilació de parts del cos de l’animal, excepte en casos de prescripció del veterinari.
k) La reiteració de faltes greus.
Article 36
Infraccions greus

a) La tinença de gossos considerats no perillosos sense censar.
b) No retirar les dejeccions del gos dels espais públics.
c) Passejar –fora del propi domicili- gossos considerats perillosos sense ser conduïts amb la cadena o corretja, el
corresponent collar amb la placa identificativa i el morrió.
d) No realitzar els tractament obligatoris.
e) La presència d’animals en llocs no autoritzats.
f) Mantenir animals en condicions d’alimentació, higièniques o sanitàries que no siguin les adequades.
g) Causar a un animal una situació de perill, risc o molèsties.
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S’estableixen com a faltes greus:
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Article 37
Infraccions lleus
S’estableixen com a faltes lleus:
a) Alimentar els animals que es trobin a la via pública.
b) Que l’animal domèstic de companyia no porti el collar o la placa identificativa tot i estar censat.
c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal domèstic de companyia, el canvi de
domicili, la mort, la sostracció o la pèrdua (aquest darrer supòsit en el termini de 48 hores des de que es tingui
coneixement del fet).
d) No col·locar el rètol assenyalant la presència d’un gos potencialment perillós en les edificacions unifamiliars.
e) Rentar animals als espais públics, fonts, estanys i lleres de les rieres.
f) Restar a la via pública, sense control per part del seu propietari o responsable, aquells gossos, que sense ser
considerats potencialment perillosos, poden causar alarma als vianants, tant pel seu tamany com per la seva actitud.
g) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals.
Article 38
Responsabilitat
Es considerarà responsable de la infracció comesa, que derivi de la conducció de l’animal, aquella persona que estigui
al càrrec de l’animal en el moment de cometre’s la infracció, independentment que siguin o no els propietaris legals de
l’animal i sense perjudici de la responsabilitat subsidiària d’aquests.
Article 39
Sancions
Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança seran sancionades amb multes de 30 a 300 euros,
sense perjudici de les facultats que la llei atorgui a l’Ajuntament en virtut de la delegació prevista en l’article 13 del citat
text legal.
La graduació de les sancions serà la següent:
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 30 a 90 euros.
b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 91 a 150 euros.
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 151 a 300 euros.

Les multes i les despeses es podran exigir per la via d’apressament una vegada complerts els terminis pel seu
compliment en voluntària.
Article 40
El comís
En els casos d’infraccions greus i molt greus, mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els animals quan es
donin circumstàncies de perillositat per a les persones, sense cap tràmit previ.
El comís té caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, a resultes del qual l’animal
pot ésser retirat del propietari i l’administració podrà decidir-ne el seu destí.

9

CVE-Núm. de registre: 022012013310

Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article, i de conformitat amb el que disposa la
legislació aplicable sobre protecció d’animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors i
elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.
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Article 41
Trasllat i custòdia
Les despeses ocasionades pel trasllat, manteniment i manutenció, per raó del comís seran a càrrec del propietari o
posseïdor de l’animal.
L’ajuntament girarà les despeses derivades de l’entrada de l’animal al centre d’acollida i del seu manteniment al
propietari, d’acord amb la tarifa vigent en el moment de l’entrada de l’animal en el centre, sens perjudici de la imposició
de la sanció que correspongui.
Article 42
Procediment
Els procediments sancionadors es desenvoluparan de conformitat amb el que disposa la llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; el Reial Decret
1398/93, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, el
Decret 278/93 de 9 de novembre i altres normes concordants previstes a l’ordenament jurídic.
Article 43
Potestat sancionadora
La imposició de sancions previstes en aquesta ordenança correspon a l’Alcalde de conformitat amb el que disposa la
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, el RD Leg 781/1986 del Text refós de règim local, i el Decret Leg.
2/2003 de 28 d’abril del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Article 44
Responsabilitats
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i penal i l’eventual
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Des de la data d’entrada en vigor de l’ordenança s’estableix un termini de:
• Tres mesos per portar a terme la inscripció al cens municipal i la sol·licitud de llicència de tinença o conducció de
gossos potencialment perillosos.
• Tres mesos per a la sol·licitud d’autorització de tinença d’animals salvatges o exòtics.
• Sis mesos per a la inscripció al cens municipal dels altres animals domèstics de companyia actualment existents a les
llars.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l'entrada en vigor d'aquesta ordenança resta derogada qualsevol disposició municipal en allò que sigui
contradictòria.
Qualsevol modificació de normativa de rang superior comportarà l’adaptació automàtica d'aquesta ordenança a
l'esmentada normativa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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• Sis mesos per a la tramitació del projecte de tinença de quatre o més animals domèstics a les llars.
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ANNEX. 1: Articles 4 i 6 de les Ordenances de Policia i Bon Govern
Art. 4.
1. La producció de sorolls als espais públics o a l’interior dels edificis, però audibles des de fora, haurà d'ésser
mantinguda dins els límits que exigeix la convivència ciutadana.
2. Els preceptes d’aquest apartat es refereixen a sorolls produïts per:
a) To excessivament alt de la veu humana o l’activitat directa de les persones, ja als espais públics o dins el propi
habitatge.
b) Sons, cants i crits d’animals domèstics.
c) Aparells o instruments musicals o acústics.
d) Vehicles de motor.
3. A fi de determinar si existeix soroll sancionable, a propòsit d’aquestes Ordenances, l’apreciació es deduirà de
l'informe dels Agents de l'Ajuntament o dels Serveis Tècnics.
Art. 6.
Pel que fa als sorolls del grup b) de l'article 4, es prohibeix, des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí deixar en patis,
terrasses, galeries i balcons, aus o animals que amb els seus sons, crits o cants pertorbin el descans dels veïns. També
hauran d'ésser retirats pels seus propietaris o encarregats, sigui l'hora que sigui, quan notòriament ocasionin molèsties a
la resta d'ocupants de l'immoble o de les cases del veïnat.
Els infractors, prèvia denúncia comprovada pels agents de l'Ajuntament, seran sancionats per l'Alcaldia. Si no es fa cas
del requeriment per retirar aus o animals, i, si més no, a la segona denúncia, un cop hagi quedat degudament
constatada la seva veracitat, es procedirà a llur decomís, amb lliurament immediat a institucions adients.
ANNEX. 2: Relació de races de gossos considerats potencialment perillosos
a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.
ANNEX. 3: Nuclis zoològics

Es defineixen com a nucli zoològic tots aquells domicilis, centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten
i/o reprodueixen animals.
Registre
El registre dels nuclis zoològics és obligatori depenent del tipus d’animal que s’allotja i les activitats que s’hi desenvolupa
al domicili, centre i establiment.
Tipologia
a) Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics (queden exclosos els animals que aporten productes
o usos de renda per als humans). En són: centres de cria, residències i refugis, escoles d’ensinistrament, centres de
recollida d’animals, gosseres esportives, centres d’importació d’animals.
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Definició
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b) Resta inclosa també la tinença per un particular que realitzi qualsevol tipus de transacció de cries d’animals.
c) Establiments de venda d’animals. En són: botigues d’animals i altres establiments de venda.
d) Nuclis zoològics pròpiament dits. Tots aquells domicilis, centres i/o establiments que alberguen col·leccions
zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives, i de reproducció,
recuperació, adaptació i/o conservació d’aquests animals. En són: zoosafaris, parcs o jardins zoològics, reserves
zoològiques, circs, col·leccions zoològiques privades, altres agrupacions zoològiques.
Resta inclosa la tinença per un particular de diverses espècies diferents i/o en nombre que pugui comportar riscos
sanitaris com a col·lecció zoològica privada.
Resten exclosos els establiments que alberguin èquids de forma exclusiva i els destinats a l’equitació.
Normes higièniques, sanitàries i de convivència
a) L’emplaçament ha de ser adequat a la espècie i la quantitat d’animals que albergui.
b) L’emplaçament ha d’estar dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari.
c) Les instal·lacions i equips han de ser idonis i han de permetre el maneig higiènic de l’establiment.
d) Els establiments han de tenir dotació d’aigua potable i desguassos que garanteixin l’absència de perjudicis per a
l’entorn, les persones i els altres animals.
e) Els establiments han de tenir mitjans per a la neteja i desinfecció dels animals, del propi recinte, dels materials i els
vehicles utilitzats per al transport.
f) Les instal·lacions on s’allotgi els animals hauran de garantir unes condicions de confort durant totes les estacions de
l’any.
g) Les instal·lacions hauran de tenir un sistema d’eliminació d’excrements i orina.
h) S’haurà de disposar d’un sistema d’eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
i) S’haurà de disposar d’un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un/a veterinari/ària col·legiat/ada.
En tot cas, els titulars hauran de garantir l’absència de perjudicis a tercers o a l’entorn i seran responsables del que els
seus animals puguin ocasionar.
El compliment d’aquestes normes en cap cas invalidaran les relacionades als articles del 12 al 22 d’aquesta Ordenança.
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Santa Eulàlia de Ronçana, 4 de juny de 2012
L’alcalde, Joaquim Brustenga i Etxauri
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