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Tinent d�alcalde de Coordinació, Serveis
Centrals i Economia, Rafael Duarte Molina.

022010013631
A

El Prat de Llobregat

ANUNCI

La Junta de Govern Local d�aquest Ajunta-
ment, en sessió ordinària del dia 26 d�abril
de 2010, ha aprovat inicialment el projecte
executiu d�ordenació del Camí de la Bunyola
� Fase 2 (exp. 31/2008) amb un pressupost
d�execució per contracte de 314.452,92 EUR
IVA inclòs (import IVA: 50.312,47 EUR;
import total: 364.765,39 EUR IVA inclòs).

De conformitat amb el que determina l�art.
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, refosa de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, s�exposa al públic per
termini de 30 dies als efectes d�examen i
al·legacions, una vegada transcorregut el
qual, si no se�n presenta cap, considerar-lo
aprovat definitivament.

El Prat de Llobregat, 3 de maig de 2010.
El Tinent d�Alcalde, Sergi Alegre Calero.

022010013993
A

El Prat de Llobregat

ANUNCI

La Junta de Govern Local d�aquest Ajunta-
ment, en sessió ordinària del dia 26 d�abril
de 2010, ha aprovat inicialment el projecte
executiu d�ordenació del Camí de la Bunyola
� Fase 1 (exp. 31/2008) amb un pressupost
d�execució per contracte que ascendeix a un
total de 679.878,97 EUR IVA inclòs, desglos-
sat de la següent manera:

* Fase 1.a)
PEC: 268.560,02 EUR IVA no inclòs
Import IVA: 42.969,60 EUR
Import total: 311.529,62 EUR IVA inclòs
*Fase 1.b)
PEC: 317.542,54 EUR IVA inclòs
Import IVA: 50.806,81 EUR
Import total: 368.349,35 EUR IVA inclòs
De conformitat amb el que determina l�art.

235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, refosa de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, s�exposa al públic per
termini de 30 dies als efectes d�examen i
al·legacions, una vegada transcorregut el
qual, si no se�n presenta cap, considerar-lo
aprovat definitivament.

El Prat de Llobregat, 3 de maig de 2010.
El Tinent d�Alcalde, Sergi Alegre Calero.

022010013995
A

El Prat de Llobregat

ANUNCI

La Junta de Govern Local d�aquest Ajunta-
ment, en sessió del dia 3 de maig de 2010 ha
aprovat inicialment el projecte executiu revi-
sat del de restauració i conservació de les
restes de l�antiga caserna de Carrabiners i de
l�entorn i de la caserna del Semàfor i del seu
entorn (exp. 37/2007) amb un pressupost
total d�execució per contracta de 826.027,85
EUR IVA inclòs.

De conformitat amb el que determina l�art.
235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, refosa de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, s�exposa al públic per
termini de 30 dies als efectes d�examen i
al·legacions, una vegada transcorregut el
qual, si no se�n presenta cap, considerar-lo
aprovat definitivament.

El Prat de Llobregat, 4 de maig de 2010.
El Tinent d�Alcalde, Sergi Alegre Calero.

022010014044
A

Els Prats de Rei

EDICTE

Aquesta alcaldia fa saber que el Sr. Miquel
Àngel Montaner Centellas, ha presentat la
petició d�autorització ambiental per a l�exer-
cici de l�activitat d�explotació avícola d�en-
greix a la finca Hostal del Bou, (parcel·la 1
del polígon 4 del cadastre de rústica).

D�acord amb el que disposa l�article 43
del Decret 136/1999, s�exposa aquesta
sol·licitud a informació pública durant un ter-
mini de vint dies, perquè tots aquells que es
considerin afectats per l�activitat esmentada
puguin efectuar les observacions i les recla-
macions que creguin convenients. Es podrà
examinar l�expedient a la Secretaria d�aquest
Ajuntament durant les hores d�oficina.

Els Prats de Rei, 26 d�abril de 2010.
L�Alcalde, Francesc Duocastella i Cortade-

llas.

022010013982
A

Rubí

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general,
que el Ple de l�Ajuntament de Rubí, en la ses-
sió de data 25 de març de 2010, ha adoptat
els acords següents:

�I. Desestimar les al·legacions 1a, 4a, 6a,
7a i 8a formulades pel Grup Municipal ICV-
EUIA, respecte de l�Ordenança municipal
reguladora de Tinença d�Animals, aprovada
inicialment pel Ple d�aquest Ajuntament en
sessió de data 29 d�octubre de 2009, basant-
se en els motius que consten a l�informe
adjunt com annex 2.

II. Estimar parcialment les al·legacions 5a i
9a formulades pel Grup Municipal ICV-EUIA
respecte de l�Ordenança municipal esmenta-
da, basant-se en els motius que consten a
l�informe adjunt com annex 2; i, en aquest
sentit, modificar-ne l�apartat 1 de l�article 69
i l�article 34, que restaran amb la redacció
que figura en el text de l�Ordenança annex a
la present proposta d�acord, com annex núm.
3.

III. Estimar les al·legacions 2a i 3a formula-
des pel Grup Municipal ICV-EUIA respecte
de l�Ordenança municipal esmentada,
basant-se en els motius que consten a l�infor-
me adjunt com annex 2; i, en aquest sentit,
modificar-ne els punts 27 de l�article 4 i el 3
de l�article 11, que restarà amb la redacció
que figura en el text de l�Ordenança annex a
la present proposta d�acord com annex núm.
3.

IV. Aprovar definitivament l�Ordenança
municipal reguladora de Tinença d�Animals,
segons el text que consta com a annex núm.
3 a la present proposta.

V. Notificar els presents acords als interes-
sats i a les persones que han comparegut
durant el tràmit d�informació pública i d�au-
diència.

VI. Publicar els presents acords i el text
íntegre de l�Ordenança en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, inserir-los en el tauler d�e-
dictes de l�Ajuntament, anunciar l�acord en
un dels mitjans de comunicació escrita diària
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya la referència al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA en què se n�hagi publicat íntegra-
ment el text.

VII. Comunicar els presents acords i el text
de l�Ordenança a l�Administració de l�Estat i
de la Generalitat de Catalunya.�

La present ordenança entrarà en vigor una
vegada s�hagi publicat completament el text
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona i hagi transcorregut el termini dels
quinze dies hàbils previst a l�article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les
bases de règim local. Així mateix, s�inserirà
en el tauler d�anuncis de la corporació i i s�a-
nunciarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA en què hagi aparegut el text
íntegre de l�ordenança.

Contra els acords anteriors, que esgoten la
via administrativa, els interessats poden inter-
posar recurs contenciós administratiu davant
la Sala d�aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l�endemà
de la data de la seva publicació, si bé prèvia-
ment caldrà comunicar a aquest Ajuntament
el fet de la interposició del recurs. No obstant
això, s�hi pot interposar qualsevol altre recurs
si es considera procedent.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA
D�ANIMALS DE L�AJUNTAMENT DE RUBÍ

Títol I: Disposicions Generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d�aplicació
Article 3. Definicions
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Article 4. Actuacions prohibides
Títol II: De la tinença d�animals en habitat-

ges, locals i altres espais delimitats d�ús pri-
vatiu

Capítol I: Disposicions comunes
Article 5. Condicions de manteniment i de

salubritat
Article 6. Limitacions d�espècies i/o del

nombre d�exemplars
Capítol II: Disposicions especials per a

animals domèstics
Article 7. Llicència municipal d�activitats
Article 8. Limitacions d�espècies i/o nom-

bre d�exemplars
Article 9. Finalitat de companyia
Capítol III: Disposicions especials per als

animals de companyia
Secció primera: Identificació, registre i

mètodes de subjecció
Article 10. Identificació i registre
Article 11. Mètodes de subjecció
Secció segona: Gossos considerats poten-

cialment perillosos
Article 12. Definició
Article 13. Determinació de la perillositat
Article 14. Llicència per a la tinença
Article 15. Procediment per a la concessió

de la llicència
Article 16. Mesures de seguretat
Article 17. Ensinistrament d�atac i de

defensa
Capítol IV: Disposicions especials per a

animals de fauna salvatge autòctona i no
autòctona

Article 18. Protecció i prohibicions
Article 19. Tinença
Títol III: De la presència d�animals en

espais d�ús públic en general i en espais de
concurrència pública

Capítol I: Espais d�ús públic en general
Article 20. Innecessarietat de llicència

municipal
Article 21. Necessitat de llicència per a la

conducció
Article 22. Prohibicions
Article 23. Fauna salvatge
Article 24. Trasllat d�animals de fauna sal-

vatge potencialment perillosos
Capítol II: Espais de concurrència pública
Article 25. Accés a aquests espais
Article 26. Prohibicions específiques
Article 27. Prohibicions generals
Capítol III: Trasllat d�animals amb mitjans

de transport privat
Article 28. Condicions del trasllat
Article 29. Trasllat amb vehicles del servei

de taxi
Capítol IV: Mesures de seguretat i d�higie-

ne
Article 30. Mesures de seguretat
Article 31. Mesures d�higiene
Article 32. Zones i horaris d�esbarjo per a

gossos
Capítol V: Certàmens i altres concentra-

cions d�animals vius
Article 33. Autorització
Capítol VI: Animals peridomèstics o salvat-

ges urbans
Article 34. Control de poblacions
Article 35. Mesures dissuasòries

Capítol VII: Gats ensalvatgits o gats de
carrer

Article 36. Control de poblacions
Títol IV: Nuclis zoològics
Capítol I: Cria d�animals
Article 37. Centres de cria
Article 38. Declaració de nucli zoològic
Article 39. Llicència municipal d�activitats
Article 40. Autorització municipal
Capítol II: Transmissió d�animals
Article 41. Establiments de venda
Article 42. Centres de cria
Article 43. Declaració de nucli zoològic
Article 44. Llicència municipal d�activitats

o autorització municipal
Capítol III: Instal·lacions per al manteni-

ment d�animals
Article 45. Definició
Article 46. Declaració de nucli zoològic
Article 47. Llicència municipal d�activitats

o autorització municipal
Capítol IV: Centres de recollida d�animals

de companyia abandonats, perduts o ensal-
vatgits

Article 48. Definició
Article 49. Declaració de nucli zoològic
Article 50. Llicència municipal d�activitats

o autorització municipal
Article 51. Recollida d�animals
Article 52. Recuperació dels animals per

part del propietari i/o posseïdor
Article 53. Cessió definitiva o cessió tem-

poral dels animals
Capítol V: Altres nuclis zoològics
Article 54. Llicència municipal d�activitats

o autorització municipal
Capítol VI: Condicions aplicables
Article 55. Condicions generals
Article 56. Condicions específiques per als

centres de cria i establiments de venda
Article 57. Condicions específiques per als

centres de recollida
Article 58. Condicions corresponents a tots

els nuclis zoològics
Títol V: Intervenció municipal
Article 59. Llicència municipal d�activitats
Article 60. Autoritzacions municipals
Article 61. Inspecció
Article 62. Procediment per a la limitació

d�espècies i/o nombre d�exemplars i mesures
aplicables

Títol VI: Normes de control
Article 63. Obligacions dels posseïdors
Article 64. Obligacions dels veterinaris
Article 65. Protocol en episodis d�agres-

sions
Títol VII: Identificació i registre
Article 66. Animals subjectes a identifica-

ció i registre
Article 67. Dades censals i documentació

a presentar
Article 68. Modificació de les dades cen-

sals
Article 69. Placa identificativa
Article 70. Desaparició, pèrdua o sostrac-

ció
Títol VIII: Règim sancionador
Capítol I: Infraccions
Article 71. Àmbits normatius i tipificació

de les infraccions

Article 72. Responsables de les infraccions
Article 73. Infraccions lleus de la legislació

sobre protecció dels animals
Article 74. Infraccions lleus de la legislació

sobre animals potencialment perillosos
Article 75. Infraccions lleus de normes

municipals
Article 76. Infraccions greus de la legisla-

ció sobre protecció dels animals
Article 77. Infraccions greus de la legisla-

ció sobre animals potencialment perillosos
Article 78. Infraccions greus de normes

municipals
Article 79. Infraccions molt greus de la

legislació sobre protecció dels animals
Article 80. Infraccions molt greus de la

legislació sobre animals potencialment peri-
llosos

Article 81. Infraccions molt greus de nor-
mes municipals

Capítol II: Sancions
Article 82. Tipus de sancions
Article 83. Multes per infraccions de la

legislació sobre protecció dels animals
Article 84. Multes per infraccions de la

legislació sobre animals potencialment peri-
llosos

Article 85. Multes per infraccions de nor-
mes municipals

Article 86. Criteris de graduació de les
multes

Capítol III: Comís d�animals
Secció primera: El comís no vinculat a

infraccions
Article 87. El comís preventiu per a la

determinació de la perillositat
Article 88. El comís d�animals cedits tem-

poralment
Article 89. El comís d�espècies i/o nombre

d�exemplars
Secció segona: El comís en casos d�infrac-

cions
Article 90. El comís preventiu
Article 91. La sanció accessòria de comís
Article 92. Motivació del comís
Capítol IV: Commutació de sancions
Article 93. Commutació de sancions
Capítol V: Multes coercitives
Article 94. Multes coercitives
Capítol VI: Exercici de la potestat sancio-

nadora
Article 95. Administració competent per a

sancionar
Article 96. Concurs real d�infraccions
Article 97. Concurs ideal d�infraccions
Article 98. Prescripció de les infraccions
Article 99. Prescripció de les sancions
Article 100. Delegació de la competència

sancionadora
Article 101. Procediment sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Habilitació per a l�establiment

d�altres condicions específiques per als nuclis
zoològics.

Segona. Habilitació per a la prohibició de
la presència d�animals

Tercera. Habilitació per a la determinació
d�espais i/o horaris per a l�esbarjo dels gos-
sos.

Quarta. Habilitació per a l�establiment de
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criteris o condicions de les autoritzacions per
a donar aliments als animals peridomèstics o
ensalvatgits

Cinquena. Habilitació per a la commuta-
ció de sancions

Sisena. Règims d�inspecció i sanció
Setena. Normes d�aplicació supletòria
Vuitena. Actualització automàtica
Disposició derogatòria
Disposició final

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
La present ordenança té per finalitat esta-

blir el marc normatiu dels aspectes globals
que giren en torn de la tinença d�animals.
Això es fa des d�una doble vessant: per un
cantó, des dels principis de respecte, defensa
i protecció dels animals, i, per l�altre, des de
la perspectiva de la convivència veïnal. Cer-
tament, les persones i els animals conflueixen
en un entorn que requereix, en la mesura que
sigui possible, un tractament harmonitzador.

Aquest marc normatiu bàsic s�ha de com-
plementar amb l�ampli ventall de normes
sectorials reguladores de matèries específi-
ques, com, per exemple, les relatives a la
sanitat animal o a la protecció de la fauna,
entre d�altres, l�objectiu de les quals excedeix
el d�aquesta ordenança.
II

La protecció i el benestar dels animals és
objecte de regulació en el Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d�abril, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals
(en endavant, �Llei de protecció dels ani-
mals�). Aquesta ordenança, tot i reproduir
total o parcialment gairebé la meitat dels seus
preceptes, fa un pas endavant en la concre-
ció d�algunes figures que en el text legal no
tenen suficient coherència o bé hi apareixen
poc regulades.

Aquesta necessitat s�ha palesat, per exem-
ple, a l�hora de distingir la propietat de la
possessió, que poden coincidir en la mateixa
persona o no i, fins i tot, correspondre a una
pluralitat de persones en una i altra posició.
Partint d�aquesta dicotomia i de l�eventual
pluralitat de subjectes que, des del punt de
vista civil, no ofereix cap dubte, l�ordenança
atribueix unes obligacions a les persones físi-
ques o jurídiques propietàries i d�altres a les
posseïdores. Aquest és el cas dels deures d�i-
dentificació i registre, que es vinculen a la
propietat; el primer, perquè s�ha de compli-
mentar prèviament a la transmissió i el segon,
entre d�altres supòsits, des del naixement o
adquisició de l�animal, circumstàncies que
van unides al concepte de propietat. Per con-
tra, els deures de manteniment en sentit
ampli es vinculen, com no pot ser d�altra
manera, a les persones físiques o jurídiques
posseïdores, que són les que han de dispen-
sar les atencions que necessiten els animals.
Això no exclou el propietari del deure subsi-
diari de vetllar pel benestar del seu animal
quan el posseïdor és un altre, de la mateixa
manera que no exclou el posseïdor del deure
de comunicar la variació de dades del regis-

tre censal. Aquesta separació de figures es
completa amb la presumpció de coincidèn-
cia entre totes dues, llevat que s�acrediti el
contrari. D�aquesta manera se supera una
certa confusió generada pel text refós esmen-
tat, confrontat amb l�encara vigent Decret
6/1999, de 26 de gener, pel qual s�establei-
xen les condicions de manteniment dels ani-
mals de companyia, segons el qual el posseï-
dor té l�obligació de garantir el manteniment,
la salut i el benestar de l�animal i el propieta-
ri té la responsabilitat subsidiària en aquest
sentit.

Com és lògic, aquesta distinció s�ha hagut
de traduir en una regulació detallada de les
dades censals i de la documentació que cal
presentar per a la inscripció, amb la signatura
del propietari o propietaris i, si escau, del
posseïdor o posseïdors. S�ha estimat conve-
nient prendre en consideració les dades rela-
tives a la possessió per a aquells supòsits en
què, malgrat la seva excepcionalitat, no hi
hagi coincidència entre ambdues figures. Jus-
tament en aquests supòsits es fa necessària la
signatura dels posseïdors, si no són els pro-
pietaris, per les importants repercussions que
comporta ostentar aquella condició. La sim-
ple manifestació del propietari a l�hora de fer
la inscripció no ha de ser suficient per a tenir
a una altra persona com a posseïdora, sobre-
tot perquè d�això en deriva la presumpció de
responsabilitat administrativa, en cas d�in-
compliment de moltes de les obligacions
establertes a l�ordenança. Per la mateixa raó
anterior, també s�ha considerat necessària la
signatura de tots els propietaris, si n�hi ha
més d�un. A més, cal afegir a tot això la res-
ponsabilitat civil enfront de tercers que
adquireixen de manera directa els posseïdors
i, subsidiàriament, els propietaris, derivada
dels danys causats pels animals. El registre
censal n�és una primera font d�informació,
que també pot ser de gran ajuda a l�hora
d�esbrinar eventuals responsabilitats penals.
En definitiva, cal la conformitat d�uns i altres,
mitjançant la signatura, per a l�assumpció del
respectiu paper que els correspon. Finalment,
la signatura també és necessària quan la
modificació de dades censals afecti la condi-
ció de propietari i/o posseïdor. Tanmateix, i
en qualsevol cas, si la possessió real i efecti-
va discrepa de la que resulta de les dades
censals, la primera haurà de prevaldre sobre
aquestes.

Un dels aspectes més destacables de l�or-
denança, juntament amb la regulació de la
llicència per a la tinença de gossos potencial-
ment perillosos, és el desenvolupament de la
cessió temporal. Segons l�article 17.1 de la
Llei de protecció dels animals, aquells que es
trobin en un centre de recollida només
poden ser recuperats pel seu propietari i/o
posseïdor, cedits o, si escau, sacrificats. La
cessió és, doncs, l�única alternativa possible
per als animals no recuperats, llevat del sacri-
fici. Dit això, la present ordenança utilitza el
terme cessió per tal de referir-se al mateix
que el text refós i les ordenances d�altres
ajuntaments qualifiquen d�acolliment o d�a-
dopció. Depurar i unificar la terminologia és

necessari per a la bona comprensió de la
norma.

La cessió, de la mateixa manera que l�aco-
lliment i l�adopció esmentats, comporta l�ad-
quisició de la propietat de l�animal. D�aquí
ve que l�ordenança es refereixi a aquest fet
com a cessió definitiva, qualificació que la
distingeix de la temporal. La raó d�aquesta
altra modalitat de cessió es troba en la neces-
sitat d�acomodar la norma municipal a la
figura de l�acolliment temporal prevista en
l�article 17.3 de la Llei de protecció dels ani-
mals, figura que no apareix desenvolupada
en el text, com tampoc en la predecessora
Llei 22/2003, de 4 de juliol. Malgrat la
manca de regulació legal, algunes ordenan-
ces i normes de centres d�acollida d�animals
domèstics de companyia preveuen l�acolli-
ment temporal -també anomenat adopció
temporal- sense donar una resposta adequa-
da a dues importants qüestions: a) el dret del
propietari i/o posseïdor a recuperar l�animal
quan l�acolliment o l�adopció temporals
s�han fet dins el termini de recuperació pre-
vist a la normativa i b) la manca de transmis-
sió de la propietat de l�animal a favor de la
persona que el rep en acolliment o adopció
temporal fins que no els formalitza com a
definitius, la qual cosa fa d�aquesta situació
un estat de simple possessió. En el primer
cas, queda en mans de l�acollidor o adoptant
temporal, o de circumstàncies alienes a la
seva voluntat, la generació de responsabilitat
patrimonial de l�Administració, per l�eventual
impossibilitat de restituir l�animal al seu pro-
pietari i/o posseïdor. En el segon cas, tant si
l�acolliment o adopció temporal es fa dins
com fora del termini establert per a la recu-
peració, el propietari o l�ajuntament, respec-
tivament, poden esdevenir responsables civils
subsidiaris dels danys causats per l�animal
mentre es troba en possessió d�altri. En
aquest sentit, cal no oblidar que són els ajun-
taments els que, per mandat legal, han de fer-
se càrrec dels animals abandonats o perduts
fins a la seva recuperació o cessió.

Davant aquesta manera de procedir, bas-
tant habitual a la pràctica, l�ordenança opta
per prohibir la cessió, tant definitiva com
temporal, durant el termini previst per a la
recuperació. Una vegada transcorregut
aquest termini, és factible la cessió temporal,
que comporta, de la mateixa manera que
succeeix en la definitiva, l�adquisició de la
propietat de l�animal, però amb caràcter
revocable durant el període màxim d�un any.
És, doncs, la revocabilitat la nota singular
d�aquesta modalitat de cessió. Completat el
període d�un any, que es considera més que
raonable i suficient per a la presa d�una even-
tual decisió revocatòria, la cessió esdevé
automàticament definitiva sense necessitat
del concurs de la voluntat del cessionari per
a formalitzar-la. Això no exclou, òbviament,
la possibilitat que aquest cessionari manifesti
el seu propòsit de convertir en definitiva la
cessió temporal mentre aquesta duri. Amb
aquesta regulació se simplifica l�objectiu
pretès i es dota l�operació de la necessària
seguretat jurídica.



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

6 / 5 / 2010Núm. 108 / Pàg. 72

Un altre aspecte que ha calgut aclarir és el
relatiu als negocis jurídics que tenen per
objecte la transmissió de la propietat dels
animals. La Llei de protecció dels animals
al·ludeix, indistintament, a la venda, cessió,
donació, transacció o comercialització.
Aquesta ordenança, tot respectant en alguns
moments la terminologia emprada pel text
legal, utilitza l�expressió genèrica de trans-
missió, acompanyada de vegades del seu
caràcter onerós o gratuït, amb el propòsit de
dotar aquests negocis jurídics d�una denomi-
nació comuna i d�englobar-hi totes les possi-
bilitats que s�ofereixen. D�altra banda, es
facilita la identificació de les dues parts que
hi intervenen: transmissor i adquiridor.

En aquesta ordenança també s�ha matisat,
quan ha calgut, la redacció de les infraccions
de la legislació sobre protecció dels animals
per tal de dotar-les de coherència entre elles i
amb les prohibicions establertes, i s�han pun-
tualitzat conceptes com ara centre de cria,
establiment de venda o publicitat, entre d�al-
tres.
III

En matèria d�animals potencialment peri-
llosos, les dificultats de compatibilitzar la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos,
la Llei de l�Estat 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d�animals
potencialment perillosos i el seu reglament
de desplegament, aprovat per Reial Decret
287/2002, de 22 de març, han estat supera-
des en bona part per la promulgació a Cata-
lunya del Decret 170/2002, d�11 de juny, i la
Llei 7/2004, de 16 de juliol.

El darrer Decret esmentat possibilita l�apli-
cació de la llei i el reglament estatals pel que
fa únicament als gossos potencialment peri-
llosos i omet tota referència a la resta d�ani-
mals potencialment perillosos objecte de
regulació. En aquest sentit, s�incorpora a l�or-
denament jurídic català el règim de llicència
per a la tinença de gossos i les mesures de
seguretat per a gossos establertes en el regla-
ment estatal. Per la seva banda, la Llei
7/2004 ha atribuït als ajuntaments l�exercici
de la potestat sancionadora per la comissió
de les infraccions tipificades per la llei i
reglament estatals, la qual cosa implica poder
sancionar les infraccions relatives a gossos i a
la resta d�animals considerats potencialment
perillosos.

Tenint en compte això, juntament amb el
fet que la normativa de l�Estat s�ha dictat en
exercici de la seva competència exclusiva en
matèria de seguretat pública, es pot conclou-
re que aquesta normativa és directament apli-
cable a Catalunya, sense perjudici de la com-
petència dels municipis per a dictar normes
de desplegament, tal com reconeix l�exposi-
ció de motius de la llei estatal.

L�existència de quatre normes diferents
sobre la matèria ha obligat a fer un treball
d�integració, especialment de les infraccions i
sancions, per tal de salvar les diferències
encara no resoltes. També ha calgut regular
aspectes substancials de la llicència, amb

l�objecte de superar certes disfuncions del
sistema legal i fer-la operativa davant les
diverses situacions que pot presentar la reali-
tat.

Respecte de les infraccions, el criteri inte-
grador emprat per l�ordenança és triple. Per
un cantó, s�ha mantingut la classificació que
fa la llei estatal i s�han tipificat com a lleus
les conductes infractores del seu reglament
que no tenen l�equivalent greu o molt greu
en la norma de rang legal. Per l�altre, les
infraccions tipificades en la llei catalana
s�han classificat com a lleus, greus o molt
greus segons la seva equivalència amb les
infraccions lleus, greus i molt greus tipifica-
des a la llei estatal, tot conservant la qualifi-
cació originària aquelles que no hi tenen
equivalent. Finalment, l�incompliment de l�o-
bligació establerta pel Decret 170/2002 con-
sistent a presentar anualment el justificant de
la renovació de la pòlissa d�assegurança de
responsabilitat civil obligatòria, atès que no
té equivalent, s�ha tipificat com a lleu.

Quant a les sancions de multa, s�ha optat,
a l�empara de la competència normativa
municipal, per la combinació de les possibili-
tats que ofereixen les dues legislacions apli-
cables per tal d�assolir el màxim rigor. Així,
les quanties de les multes corresponents a les
infraccions lleus i greus són les fixades per la
llei estatal al ser més elevades, mentre que
les multes que corresponen a les infraccions
molt greus abasten des del mínim estatal fins
al màxim fixat per la llei catalana per ser
aquest més elevat.

Finalment, les sancions accessòries són les
d�ambdues normes legals donada la seva
compatibilitat.

Tornant a les infraccions, no pot deixar-se
de fer referència a dos problemes de certa
complexitat. El primer gira al voltant de la
infracció molt greu tipificada en l�article
13.1.c) de la Llei de l�Estat 50/1999, consis-
tent a vendre o transmetre per qualsevol títol
un gos potencialment perillós a qui no dispo-
si de llicència. En aquest sentit, cal dir que la
cessió és una forma de transmissió. El segon
afecta la incidència que ha de tenir sobre la
llicència concedida la pèrdua de vigència de
l�assegurança per manca de renovació. En
ambdós casos, la solució passa per fer una
tasca interpretativa de la mateixa complexitat
que el problema que es tracta de resoldre.

L�origen del primer problema radica en el
fet que un dels requisits que s�exigeix per a
obtenir la llicència és presentar la pòlissa
d�assegurança de responsabilitat civil, en la
qual, per mandat del Decret 170/2002, han
de figurar-hi necessàriament les dades d�i-
dentificació del gos. A més, segons el mateix
decret, cal presentar �un document acredita-
tiu de la identificació mitjançant microxip de
l�animal�. Per tant, el transmissor ha de lliu-
rar el document acreditatiu de la identificació
a l�adquiridor per tal que aquest pugui con-
tractar l�assegurança i, una vegada fet això,
sol·licitar la llicència.

Essent així el procediment d�obtenció de la
llicència, si es considera que la venda o
transmissió que vol sancionar la llei estatal

equival a l�acord de voluntats entre transmis-
sor i adquiridor, s�ha de concloure que
aquest acord existeix des del moment en què
es lliura el document acreditatiu de la identi-
ficació. No cal fer un esforç especial per a
comprendre que, en el fons, sense aquest
acord no hi ha motiu per a lliurar l�esmentat
document. Per tant, aquest acord de venda o
transmissió amb qui no té llicència, perquè ni
tan sols l�ha poguda sol·licitar, seria constitu-
tiu d�una infracció molt greu. Amb això es
produeix un resultat injust: totes les vendes o
transmissions serien sancionables.

Aprofundint en l�anterior, tota venda o
transmissió a favor de persones jurídiques
seria sancionable sense excusa, atès que mai
no podran ser titulars de la llicència perquè
no poden complir els requisits necessaris de
majoria d�edat, manca d�antecedents penals,
capacitat física i aptitud psicològica. Cal tenir
present que negar a una persona jurídica la
possibilitat d�adquirir un gos potencialment
perillós seria anar en contra d�un dret consti-
tucionalment protegit.

Com s�ha dit, és el lliurament del docu-
ment d�identificació el signe que denota l�e-
xistència d�un acord de venda o transmissió,
no pas el concepte sota el qual puguin
aparèixer en aquest document les dades per-
sonals. Efectivament, el Decret 328/1998, de
24 de desembre, pel qual es regulen la iden-
tificació i el Registre General d�Animals de
Companyia -norma que continua conservant
plena vigència després de la promulgació de
la Llei de protecció dels animals-, defineix la
identificació com l�acció de dotar un animal
de companyia d�una marca que permeti
reconèixer-lo o provar la seva identitat (espè-
cie, raça, sexe, data de naixement, talla,
color, tipus de pelatge, forma de les orelles i
cua, i accidents i marques distintives, amb
indicació de la seva naturalesa i del lloc d�u-
bicació). Una altra qüestió és que en el docu-
ment d�identificació s�hi hagin d�incloure les
dades d�una persona per a poder, segons diu
el mateix decret, imposar-li les sancions en
cas d�abandonament de l�animal o localitzar-
la més ràpidament en cas de pèrdua. El
decret l�anomena �persona responsable�. Cal
tenir en compte que les figures de propietari i
posseïdor poden no coincidir i que el Decret
328/1998 justifica la inclusió en el document
de les dades personals en la necessitat de
reaccionar davant l�abandonament o la pèr-
dua, que són dues circumstàncies que clara-
ment tenen origen o causa en la possessió de
l�animal. Això obligaria a considerar com a
posseïdora la persona les dades de la qual
figuren en el document, i no pas com a pro-
pietària, que és el que succeeix en la pràctica
habitual. Tanmateix, l�article 15.2 de la Llei
de protecció dels animals, posat en relació
amb l�article 14.2 al qual es remet, ha de
propiciar la inclusió en el document de les
dades de la persona posseïdora i les de la
persona propietària, amb independència que
puguin ser coincidents o no, tot i que gene-
ralment ho seran. Però això no desvirtuaria
l�objecte de la mesura, que continuaria sent
el de conèixer la identitat d�una o més perso-
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nes per a poder reaccionar davant els casos
d�abandonament i de pèrdua de l�animal.
Així, doncs, es pot afirmar que el document
d�identificació no té per finalitat, en ell
mateix, acreditar la transmissió de la propie-
tat i que és el seu lliurament el primer acte
que materialitza l�acord entre transmissor i
adquiridor.

D�altra banda, l�article 4 del Decret
170/2002, abans esmentat, estableix que �Les
persones que vulguin adquirir un gos poten-
cialment perillós posteriorment a l�entrada en
vigor d�aquest Decret, en el moment de
sol·licitar l�autorització administrativa a l�a-
juntament hauran d�aportar, a més dels justi-
ficants del compliment dels requisits esta-
blerts a l�article anterior, un document acre-
ditatiu de la identificació mitjançant microxip
de l�animal que volen adquirir, emesa pel
nucli zoològic de procedència de l�animal.�
Cal observar que no es diu que l�interessat
adquireix l�animal en temps present, sinó que
�vulgui� adquirir-lo. A més, també es diu que
la sol·licitud d�autorització administrativa és
necessària quan es vol adquirir, no pas quan
s�ha adquirit. Per tant, l�adquisició de l�ani-
mal, entesa com a adquisició de la propietat
gràcies a la presa de possessió, ha de tenir
lloc en un moment posterior a la sol·licitud
de llicència i, per tant, posterior també al
lliurament del document d�identificació.

Ben probablement, la llei estatal no tracta
la qüestió des del significat que, en dret civil,
tenen la perfecció del contracte i la seva con-
sumació. En efecte, la venda o transmissió
d�un gos potencialment perillós es perfeccio-
na amb l�acord de voluntats i, a partir d�aquí,
s�ha de consumar fent el transmissor lliura-
ment de l�animal i l�adquiridor lliurament de
la seva contraprestació, si es tracta d�un
negoci jurídic onerós, tant si aquests lliura-
ments són simultanis com si no ho són. Un
cop fet el lliurament de l�animal, l�adquiridor
n�assoleix la propietat o el domini. Dit això, i
sense necessitat d�entrar a valorar si hi ha
contraprestació a càrrec de l�adquiridor i, en
cas afirmatiu, quan ha de complir-la, el que
queda clar és que el transmissor només podrà
complir la seva contraprestació fent lliura-
ment de l�animal a qui disposi de llicència.

Per últim, cal tenir en compte que la nor-
mativa no exigeix la llicència per a adquirir
un gos potencialment perillós, sinó per a la
seva tinença o, el que és el mateix, per a la
seva possessió.

Arribats en aquest punt, és obligat inter-
pretar l�article 13.1.c) abans esmentat, per tal
d�evitar el resultat notòriament injust que
deriva de la seva redacció. Cal fer aquesta
interpretació en el sentit que allò que sancio-
na és, en les vendes o transmissions, lliurar o
entregar el gos a l�adquiridor si no disposa de
llicència.

S�ha de reconèixer, però, que aquesta ope-
rativa genera un problema d�ordre pràctic,
que no pas jurídic: assolit l�acord de volun-
tats amb l�acte de lliurament del document
acreditatiu de la identificació, el transmissor
haurà necessàriament d�esperar que l�adquiri-
dor obtingui la llicència per a poder-li fer el

lliurament o l�entrega del gos. Naturalment,
durant aquest temps d�espera el transmissor
haurà d�exercir com a dipositari i les despe-
ses o inconvenients que això comporti els
hauran de resoldre les parts en el marc de l�a-
cord de voluntats. No obstant això, com ja es
veurà a l�epígraf següent, la present orde-
nança arbitra dos mecanismes que permeten
pal·liar-ne l�efecte i facilitar l�intercanvi, a
saber:

a) La regulació d�un procediment adminis-
tratiu per a la concessió de la llicència, en el
qual la presentació de la pòlissa d�assegu-
rança i el document acreditatiu de la identifi-
cació és l�últim pas a donar.

b) El lliurament de l�animal a un tercer,
diferent de l�adquiridor, sempre que disposi
de llicència.

En relació amb l�anterior, s�ha d�assenyalar
que, mentre que el lliurament d�un gos
potencialment perillós a l�adquiridor que no
disposa de llicència constitueix una infracció
molt greu, propiciar la recuperació d�un gos
potencialment perillós per part de qui tam-
poc no en disposa no està tipificat enlloc
com a infracció. Tanmateix, es considera ina-
dequat imposar determinats deures als cen-
tres de recollida quan fan una cessió i dis-
pensar-los-en en el moment de la recupera-
ció per part del propietari i/o posseïdor sense
llicència. Per aquest motiu, i atès que la recu-
peració és el moment òptim per al compli-
ment de la norma, aquesta ordenança recla-
ma dels centres de recollida el mateix que
quan es fa una cessió.

L�altre problema, com s�ha dit, afecta el
manteniment o no de la vigència de la llicèn-
cia concedida quan l�assegurança no ha estat
renovada. El reglament estatal aprovat pel
Reial Decret 287/2002 estableix que �la
licencia perderá su vigencia en el momento
en que su titular deje de cumplir cualquiera
de los requisitos establecidos en el apartado
anterior�, entre els quals es troba tenir forma-
litzada una assegurança de responsabilitat
civil. La manca de renovació provoca la pèr-
dua de vigència de l�assegurança, situació
que equival a la no formalització. En aquesta
tessitura, cal optar entre si es manté o no en
vigor la llicència concedida. La interpretació
literal condueix cap a la segona opció, però
tal cosa seria incompatible amb el sistema
dissenyat per l�ordenança.

En efecte, per raó de les exigències del
Decret 170/2002, a l�assegurança cal identifi-
car el gos objecte de cobertura. Atès que
aquesta pòlissa d�assegurança és un dels
documents preceptius per a l�obtenció de la
llicència, resulta que es produeix una mena
de dependència entre el gos i la llicència. És
a dir, gos, assegurança i llicència queden vin-
culats per un únic nexe.

Dit això, atès que no hi ha cap element a
la normativa estatal o autonòmica del qual es
pugui deduir indubtablement la necessitat
d�obtenir tantes llicències com gossos es pre-
tenen tenir -cosa que, d�altra banda, no sem-
bla raonable- s�ha d�acceptar la possibilitat
de sol·licitar una sola llicència per a diversos
gossos, tot presentant alhora els respectius

documents d�identificació i assegurances,
que poden no estar formalitzades en una
mateixa pòlissa. D�aquesta manera, tots els
gossos, a través de la respectiva pòlissa d�as-
segurança, estarien vinculants a la mateixa
llicència.

Plantejada així la qüestió, si la manca de
renovació de la pòlissa d�un dels gossos ha
de provocar la pèrdua de vigència de la
llicència, s�estaria perjudicant la tinença de
la resta de gossos que conserven la seva
pòlissa, cosa que tampoc no seria raonable.
En tot cas, aquesta situació podria donar lloc
a impedir la tinença del gos no assegurat.

D�altra banda, s�ha d�entendre que, quan
la norma exigeix la llicència, no ho fa per
garantir les indemnitzacions procedents, sinó
amb la finalitat última de garantir un determi-
nat nivell de responsabilitat i capacitat en la
tinença, per tal d�evitar danys al mateix ani-
mal i a tercers. D�aquí ve que la persona
sol·licitant, per tal de poder obtenir la llicèn-
cia, no ha d�haver estat sancionada per
infraccions greus o molt greus comeses con-
tra animals ni per determinats delictes come-
sos contra persones, de la mateixa manera
que ha de reunir la capacitat física i l�aptitud
psicològica adients. Per tant, si la persona
que està cridada al compliment d�aquella
finalitat esdevé incapaç d�assumir la comesa,
ha de ser privada de la llicència.

En conseqüència, cal interpretar el regla-
ment estatal en el sentit que únicament la
imposició de les sancions penals o adminis-
tratives previstes a la normativa, amb poste-
rioritat a l�obtenció o la pèrdua sobrevinguda
de la capacitat física o l�aptitud psicològica
poden donar lloc a la pèrdua de vigència de
la llicència concedida. Aquesta és la conclu-
sió lògica a què s�arriba: sense les qualitats
personals exigides, no es pot ser titular de la
llicència, per molt que estiguin assegurats els
gossos perillosos objecte de tinença.

Gràcies a aquesta interpretació, la infrac-
ció greu tipificada a la llei catalana consistent
a no contractar l�assegurança de responsabili-
tat civil o, el que és el mateix, la pèrdua de
vigència per manca de renovació, adquireix
autonomia i significació pròpies, deslligada
de la infracció molt greu prevista a la llei
estatal consistent a tenir gossos potencial-
ment perillosos sense llicència, respecte de la
qual no és equivalent. En efecte, la tinença
sense llicència podria concórrer amb la
manca de l�assegurança, però, si aquesta està
contractada i en vigor, la tinença sense
llicència ha de rebre la sanció corresponent.
A la inversa, la manca de l�assegurança ha de
rebre la sanció que li pertoca, encara que es
disposi de llicència, sense perjudici que, mit-
jançant el comís, es pugui privar la persona
infractora de la tinença del gos no assegurat.

Per totes aquestes raons, l�ordenança con-
figura una llicència única per a cada persona
i la dota d�un caràcter general, ja que permet
la tinença del gos o gossos que figuren a l�ex-
pedient administratiu i que se li vinculen,
però també la de qualsevol altre gos no
inclòs a l�expedient i, per tant, no vinculat. Es
tracta, en suma, d�una llicència similar a la
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de conducció de vehicles.
Aquest model resulta molt útil davant d�al-

gunes situacions que pot presentar la realitat.
Així, per exemple, com s�ha dit abans, una
tercera persona amb llicència pot fer, en nom
de l�adquiridor i mentre aquest no obtingui la
pròpia, la recepció del gos de mans del trans-
missor. També pot fer-se càrrec de la cura i
atenció d�un gos quan la persona que habi-
tualment ho fa està impossibilitada per malal-
tia, absència o qualsevol altre motiu, la qual
cosa suposa un clar benefici per a l�animal. A
més, com és raonable, durant aquest temps
d�impossibilitat, la persona que té cura del
gos no haurà d�incloure�l en el seu mateix
expedient.

D�altra banda, la persona que ja és titular
d�una llicència no ha de tornar a demanar-ne
si adquireix un nou gos, de manera que se li
eviten càrregues innecessàries i es millora l�e-
ficiència administrativa. Per aquesta mateixa
raó, i als efectes de la llicència concedida,
tampoc no té obligació de comunicar la nova
adquisició, cosa que no s�ha de confondre
amb el deure de registre al cens municipal.

El model també dóna resposta adequada al
cas de transmissió o mort de tots els gossos
inclosos a l�expedient. Efectivament, una
llicència sense cap gos vinculat seria una
llicència sense objecte i no pas per això hau-
ria de perdre la vigència, ja que el titular
podria tenir amb posterioritat altres gossos,
sense necessitat, com s�ha dit, de comunicar-
ho a l�expedient de llicència.

Fins i tot, aquest model de llicència gene-
ral permet la lliure mobilitat geogràfica. Seria
difícilment justificable que una persona amb
llicència atorgada per un altre ajuntament no
pogués conduir a Rubí un gos censat en
aquest municipi o en un altre, i que el motiu
fos que no té vinculat l�animal a la seva
llicència.

La casuística al respecte és ben diversa,
però en tots els supòsits es comprova que,
per bé que la normativa provoca en un pri-
mer moment la vinculació del gos amb la
llicència, no solament per l�efecte de l�asse-
gurança, sinó també per l�obligació de pre-
sentar el document d�identificació, una vega-
da obtinguda es torna versàtil.

També és important destacar la irrellevàn-
cia que per a l�obtenció de la llicència tenen
les dades personals que figuren al document
d�identificació de l�animal. En efecte, la
llicència s�atorga només per a la tinença del
gos, i, si la persona que la sol·licita és dife-
rent de la que consta al document, el resultat
és que hi haurà alhora dues persones even-
tualment responsables de l�abandonament o
pèrdua.

Les anteriors consideracions s�han fet en
atenció a la tinença de gossos, però resulten
aplicables, en la mesura que siguin compati-
bles, a la d�altres animals potencialment peri-
llosos.
IV

Segons el Decret 170/2002, el sol·licitant
de llicència per a la tinença d�un gos poten-
cialment perillós ha de reunir, entre d�altres,

dos requisits: a) no haver estat l�objecte de
sancions accessòries per infraccions greus o
molt greus en matèria d�animals potencial-
ment perillosos i b) no tenir determinats ante-
cedents penals.

Pel que fa al primer requisit, l�interessat no
ha de presentar cap documentació acreditati-
va, ja que l�Ajuntament de Rubí pot verificar-
ne la concurrència atès que, des del 24 de
gener de 2002, té delegada la competència
per a sancionar les infraccions greus. A més,
des de l�entrada en vigor de la Llei 7/2004, té
la competència per a sancionar totes les
infraccions. Respecte de les infraccions greus
i molt greus comeses amb anterioritat als dos
moments esmentats, l�Ajuntament de Rubí
també pot verificar la concurrència del requi-
sit gràcies a la informació que, d�acord amb
el Decret 170/2002, li ha de proporcionar el
departament competent de la Generalitat de
Catalunya. No obstant això, si s�estima
necessari, es podrà requerir al sol·licitant l�a-
portació del certificat sobre les referides san-
cions emès pel departament competent de la
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als antecedents penals, el decret
esmentat estableix que �La persona sol·lici-
tant de la llicència haurà d�aportar el corres-
ponent certificat emès pels òrgans compe-
tents del Ministeri de Justícia�. No obstant
això, el cert és que el Ministeri de Justícia,
mitjançant la Instrucció de data 22 d�abril de
2005, ha decidit no expedir el certificat al
particular (titular o representant) quan li cal-
gui per a l�obtenció de la llicència d�animals
perillosos, i seran els organismes que el
requereixin els que han de sol·licitar-lo.

Per tant, la inexistència de determinats
antecedents penals no pot acreditar-se en el
moment de presentació de la sol·licitud. Els
altres requisits relatius a la majoria d�edat,
capacitat física, aptitud psicològica, contrac-
tació de la pòlissa d�assegurança i document
acreditatiu de la identificació del gos, sí que
poden acreditar-se en el moment de la
sol·licitud.

Dit això, per a la tramitació de la llicència
es necessita, en el millor dels casos, és a dir,
si no hi ha deficiències documentals que cal-
gui esmenar, un període de temps no inferior
als dos mesos, per raó, bàsicament, del fet
que el certificat d�antecedents penals no el
pot presentar l�interessat amb la sol·licitud,
sinó que en fase d�instrucció de l�expedient
administratiu l�ha de demanar l�Ajuntament
de Rubí al corresponent registre, que el remet
en un termini que, a hores d�ara, és d�un mes
aproximadament.

Atès que el transmissor o el centre de
recollida no pot lliurar el gos a l�adquiridor o
cessionari fins que aquest no hagi obtingut la
llicència -llevat que totes dues parts vulguin
incórrer en una infracció molt greu-, cal ajor-
nar el moment del lliurament de l�animal.
Aquest ajornament s�ha de comptar des del
lliurament del document d�identificació de
l�animal, que és, com s�ha vist anteriorment,
el moment en què es materialitza l�acord de
transmissió entre les parts.

Cal anticipar que es desestima la possibili-

tat de dotar d�eficàcia la simple sol·licitud de
llicència per tal de facilitar la recepció del
gos, perquè no té empara en cap precepte.
Realment, la sol·licitud de llicència només
resol la tinença o possessió preexistent a la
data d�entrada en vigor de la normativa (dis-
posició transitòria única del Reial Decret
287/2002 i disposició transitòria 1 del Decret
170/2002) i la sobrevinguda com a con-
seqüència de la declaració de perillositat
(disposició addicional segona del Reial
Decret 287/2002 i disposició addicional 2
del Decret 170/2002).

La present ordenança, sensible a la pro-
blemàtica generada per la posició del Minis-
teri de Justícia, desenvolupa un procediment
que pot escurçar a pocs dies el temps d�espe-
ra. Ara bé, això dependrà de la responsabili-
tat de l�adquiridor en evitar l�adquisició com-
pulsiva i de la prudència del transmissor a
l�hora de formalitzar un acord.

En efecte, la persona que vulgui adquirir
un gos potencialment perillós haurà de ser
previsora i obtenir amb antelació els certifi-
cats de capacitat física i d�aptitud psicològica
i assegurar-se que no ha transcorregut més
d�un any des de la data d�expedició, ja que
en aquest cas els certificats haurien perdut la
vigència, als efectes del procediment. Un cop
fet això, i abans d�assolir un acord amb cap
transmissor, caldrà que presenti la sol·licitud
de llicència, a la qual acompanyarà els certi-
ficats i la documentació acreditativa de la
seva identitat i edat. Una vegada l�Ajunta-
ment de Rubí hagi verificat que la persona
interessada no ha estat objecte de cap sanció
administrativa impeditiva de l�obtenció de
llicència, sol·licitarà el certificat d�antece-
dents penals al corresponent registre i que-
darà en suspens el termini de resolució de
l�expedient entre la petició i la recepció, i
això durant un màxim de tres mesos. Amb
aquest darrer certificat, a l�expedient hi cons-
tarà tota la documentació bàsica necessària
perquè l�adquiridor cerqui el gos que pretén
adquirir i presenti la pòlissa d�assegurança i
el document acreditatiu de la identificació,
per a la qual cosa disposarà del termini
màxim dos mesos des del requeriment que
en aquest sentit se li adreci, amb suspensió
igualment del termini de resolució de l�expe-
dient. Presentada aquesta darrera documen-
tació, es dictarà resolució. En el cas que
transcorri el termini de dos mesos sense
haver-se presentat la pòlissa d�assegurança i
el document d�identificació del gos, es consi-
derarà que la persona interessada haurà
desistit de la seva petició.

L�Ajuntament de Rubí no sol·licitarà el cer-
tificat d�antecedents penals si de la documen-
tació presentada inicialment o de la verifica-
ció sobre sancions administratives en resulta
que la persona interessada no reuneix algun
dels requisits exigits. En aquest cas, es dictarà
resolució desestimadora de la petició. També
es dictarà resolució desestimadora si del cer-
tificat d�antecedents penals en resulta l�in-
compliment del requisit exigit.

Òbviament, res no impedeix a l�interessat
presentar la pòlissa d�assegurança i el docu-
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ment d�identificació del gos en qualsevol
moment del procediment anterior al previst,
però les conseqüències d�un temps més llarg
d�espera per al lliurament i la recepció de l�a-
nimal i d�una eventual denegació de la
llicència, incloent-hi la rectificació dels
assentaments registrals que s�haguessin pogut
practicar en el sistema d�identificació, només
seran imputables a les parts transmissora i
adquiridora.

No obstant això, el procediment també
s�acomoda al fet que el Ministeri de Justícia
canviï de criteri i permeti que la persona inte-
ressada obtingui el certificat d�antecedents
penals. En aquesta hipòtesi, caldrà presentar
tota la documentació exigida, juntament amb
la sol·licitud.

L�alternativa al procediment administratiu
regulat és que qualsevol persona titular de
llicència podrà fer-se càrrec de la recepció
de l�animal abans que l�adquiridor obtingut
la seva llicència. Això és una facultat que
deriva, i cal reconèixer necessàriament, del
caràcter general de la llicència. Aquesta
alternativa també permet reduir el temps
d�espera i fa que el transmissor no infringeixi
la norma perquè lliura l�animal a l�adquiridor
a través d�una altra persona amb llicència.
Ara bé, lògicament, no es podrà impedir que,
un cop fet el lliurament al tercer, aquest faci
immediatament després trànsit de la posses-
sió a l�adquiridor que encara no hagi obtin-
gut la seva pròpia llicència, però les con-
seqüències que puguin derivar-se d�això
recauran sobre aquest darrer, que passarà a
ser posseïdor sense llicència.

Aquest mecanisme alternatiu no pot evitar
les dificultats de cercar una persona amb
llicència que estigui disposada a la recepció
de l�animal en nom de l�adquiridor i, si
escau, a mantenir-lo fins que aquest obtingui
la seva llicència i se�n pugui fer càrrec. Lògi-
cament, aquest manteniment exigirà que la
persona receptora conservi una vinculació
real i efectiva amb el lloc de residència de
l�animal, ja que estarà exercint-ne la posses-
sió.

Tot l�anterior és aplicable igualment a les
persones jurídiques adquiridores, per bé que
adaptant-lo a les peculiaritats que s�indiquen
a l�epígraf següent.

Finalment, ja sigui el lloc de residència del
gos potencialment perillós un domicili o
qualsevol altre espai o instal·lació, l�orde-
nança no exigeix la llicència per a la tinença
a totes les persones que tinguin contacte amb
l�animal, llevat que vulguin conduir-lo. És
suficient que l�obtingui una persona sola, que
es converteix, així, en la persona responsable
de la tinença o possessió del gos. Ara bé, el
que sí que reclama l�ordenança és que la per-
sona titular de la llicència mantingui vincula-
ció real i efectiva amb el lloc de residència
de l�animal, ja que d�aquesta manera s�evita
la conducta fraudulenta consistent a tenir un
gos emparant-se en la llicència d�un tercer i
al·legant l�existència d�una espècie de con-
tracte d�arrendament de serveis de tinença �a
domicili� o �a distància�. El que sí que és
admissible és l�arrendament de serveis de

conducció.
Les anteriors consideracions s�han fet en

atenció a la tinença de gossos, però resulten
aplicables, en la mesura que siguin compati-
bles, a la d�altres animals potencialment peri-
llosos.
V

La possessió d�un gos potencialment
perillós per part de persones jurídiques
mereix una anàlisi particular. De la mateixa
manera que no pot negar-se a una persona
jurídica la condició de propietària, tampoc
no se li pot negar la condició de posseïdora,
atès que el dret de possessió no és exclusiu
de les persones físiques. Tanmateix, perquè
una persona jurídica pugui realitzar per ella
mateixa els actes materials propis de la pos-
sessió -en aquest cas, tots aquells inherents a
la tinença i a la conducció del gos-, reque-
reix una persona física amb llicència a la
qual estigui vinculada jurídicament d�alguna
manera, ja sigui perquè exerceix un càrrec
representatiu orgànic o per apoderament, o
bé perquè presta un servei personal depen-
dent. D�aquesta manera, la persona jurídica
en seria, alhora, propietària i posseïdora.

No obstant això, la persona jurídica pro-
pietària també pot autoritzar o encomanar la
tinença i conducció a un tercer amb llicèn-
cia. Aquest tercer no ha d�ostentar cap de les
relacions de representació o dependència
abans esmentades, però sí que ha de tenir
vinculació real i efectiva amb el lloc de
residència de l�animal, quan es tracti d�exer-
cir la tinença. En aquest cas, la propietat
queda disgregada de la possessió.

En relació amb l�anterior, quan el tercer
posseïdor és una persona jurídica, caldrà que
obtingui llicència una persona física a ella
vinculada per una relació de representació o
dependència. Això serà exigible, per exem-
ple, a la persona jurídica titular d�una
instal·lació per al manteniment d�animals de
companyia, com ara una residència canina,
perquè estaria exercint la possessió del gos
potencialment perillós la cura del qual se li
ha confiat, o també a la persona jurídica titu-
lar d�un centre de recollida.

Cal advertir que aquest tercer que exerceix
la tinença no és necessàriament el mateix
que aquell que pot dur a terme la simple
recepció en els casos de venda o transmissió.
La diferència rau en el fet que, en el primer
cas, la tinença exigeix la vinculació real i
efectiva amb el lloc de residència de l�ani-
mal, mentre que en el segon no, ja que el ter-
cer compleix únicament una funció instru-
mental per a l�acte de recepció.
VI

D�acord amb la classificació que fa la Llei
de protecció dels animals, la present orde-
nança identifica i defineix, en capítols sepa-
rats, quatre tipus de nuclis zoològics, en fun-
ció de la seva activitat: la cria d�animals, la
transmissió d�animals, el manteniment d�ani-
mals i la recollida d�animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.

Aquesta classificació ha significat una lleu-
gera variació de la continguda a l�antiga

Ordre de 28 de novembre de 1988, encara
en vigor. Per aquesta raó, l�ordenança englo-
ba en un sol capítol els altres nuclis zoolò-
gics diferents dels anteriors, com, per exem-
ple, els zoosafaris, els parcs o jardins zoolò-
gics, les reserves zoològiques, els circs, les
col·leccions zoològiques privades i les gran-
ges cinegètiques, sense entrar en la seva defi-
nició.

Dit això, tots els nuclis zoològics tenen en
comú que, per a poder exercir llur activitat,
necessiten una llicència municipal d�activi-
tats o, subsidiàriament, una autorització. La
primera resta subjecta al que disposa l�Orde-
nança municipal reguladora de la intervenció
municipal en les activitats i instal·lacions. La
segona es regeix pels criteris d�aquesta orde-
nança relatius al grau d�incompatilibitat amb
l�ús residencial de la finca o del seu entorn
immediat i a les condicions higienicosanità-
ries, de benestar i de seguretat per als matei-
xos animals, per al veïnat o per a l�entorn.

Amb aquesta via subsidiària es pretén que
no quedin fora del control municipal els
nuclis zoològics que per la seva reduïda
dimensió o escàs volum, per qüestions tècni-
ques o per qualsevol altre motiu, no es poden
emmarcar en l�Ordenança municipal regula-
dora de la intervenció municipal en les acti-
vitats i instal·lacions, cosa que succeirà gene-
ralment amb els domicilis o altres espais d�ús
privatiu dels particulars on es fa cria o trans-
missions d�animals.

Respecte d�aquesta cria o transmissions
que desenvolupen els particulars, la seva
consideració com a nucli zoològic no es fa
dependre del nombre de vegades en què es
materialitza l�operació, com fan les ordenan-
ces d�alguns ajuntaments en què se n�exigeix
més d�una, sinó del sol fet de realitzar-la,
encara que sigui una sola vegada. En aquest
sentit, l�Ordre de 28 de novembre de 1988
considera els particulars com a criadors quan
realitzen periòdicament venda de les cries,
amb la qual cosa, extrapolant la definició,
també haurien de ser considerats establiment
de venda quan fan periòdicament transmis-
sions. No obstant això, atès que el concepte
de periodicitat és indeterminat i, per tant,
susceptible d�interpretació i de dificultat pro-
vatòria, i tenint en compte que la Llei de pro-
tecció dels animals no exigeix enlloc aquesta
condició per a considerar que un particular
fa vendes o altres transmissions, l�ordenança
opta per la restricció com a millor mesura per
al control d�aquestes activitats. D�altra banda,
l�ordenança no limita la seva intervenció als
domicilis dels particulars, sinó que l�estén a
qualsevol instal·lació, ja sigui oberta al
públic o no.

Cal fer també una referència especial als
circs, per l�atenció que han rebut en dos
acords municipals. En efecte, el Ple de la cor-
poració, en sessió de 23 de juliol de 2009, va
adoptar un acord que té per objecte dispen-
sar una protecció especial als animals salvat-
ges dels circs, tant si s�utilitzen a l�espectacle
com si no. La present ordenança, fent-se
ressò d�aquest acord, amplia l�abast de la
mesura acordada i estén la prohibició de la
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presència d�animals salvatges als circs que
s�instal·lin en béns de titularitat privada o de
titularitat pública diferent de l�Ajuntament de
Rubí. És important insistir que no es prohibei-
xen els circs, sinó únicament els que tinguin
animals salvatges, tant si els utilitzen a l�es-
pectacle com si no és així.

Aquesta mateixa prohibició d�instal·lació
també es refereix, conforme a l�esmentat
acord de Ple, als béns de titularitat munici-
pal, siguin de domini públic o patrimonial.

Respecte dels circs la instal·lació dels
quals és possible, adquireix plena significació
l�acord del Ple adoptat en sessió de 27 de
maig de 2005. Aquest acord va emplaçar a
l�elaboració d�una normativa que permetés
controlar-los d�una manera més eficaç, tant
des del punt de vista de la protecció del
domini públic com de la seguretat de les ins-
tal·lacions, la legalitat de la procedència dels
animals i la seva correcta cura i manteni-
ment. És, doncs, en aquest camp on la pre-
sent ordenança ha de desplegar els seus efec-
tes, autoritzant l�activitat o no, per a la qual
cosa cal atenir-se a la dualitat abans esmen-
tada: el circ necessitarà una llicència munici-
pal d�activitats d�acord amb l�Ordenança
municipal reguladora de la intervenció muni-
cipal en les activitats i instal·lacions o, subsi-
diàriament, una autorització. En aquest sentit,
l�ordenança obliga l�interessat a presentar la
sol·licitud corresponent, acompanyada d�un
seguit de documentació que, en el seu con-
junt, garanteix la valoració de totes les cir-
cumstàncies esmentades al referit acord.

Finalment, cal advertir que la prohibició
esmentada només afecta els circs i en queden
exclosos els certàmens i altres concentra-
cions d�animals de la fauna salvatge.
VII

L�ordenança conté un conjunt dispers de
conductes i mesures no regulades a la Llei de
protecció dels animals ni a la normativa
sobre animals considerats potencialment
perillosos, amb les quals es vol evitar riscos,
perills, molèsties, inconvenients o incomodi-
tats a les persones, a altres animals o a les
coses. Són pautes que tenen per denomina-
dor comú garantir la convivència veïnal i la
seva vulneració es tipifica com a infracció de
normes municipals.

Al respecte, cal destacar dues mesures:
1) El fet de tenir animals en un espai deli-

mitat d�ús privatiu sense constituir nucli
zoològic no necessita llicència o autoritza-
ció, però les espècies i/o el nombre d�exem-
plars susceptibles de tinença poden limitar-se
en aquells casos en què així ho aconsellin
criteris relatius al grau d�incompatilibitat amb
l�ús residencial de la finca o del seu entorn
immediat i a les condicions higienicosanità-
ries, de benestar i de seguretat per als matei-
xos animals, per al veïnat o l�entorn. Aquesta
ordenança preveu un procediment específic
per a la limitació.

2) S�exigeix autorització municipal per a
donar aliments als animals peridomèstics o
ensalvatgits. Al respecte, la Llei de protecció
dels animals imposa als ajuntaments el deure

de controlar les poblacions i, en aquesta
línia, l�esmentada autorització constituirà una
eina d�indubtable utilitat.

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
La present ordenança té per objecte esta-

blir la regulació de les mesures de protecció i
tinença d�animals en la seva convivència
humana, en el marc establert en la legislació
general.
Article 2. Àmbit d�aplicació

Els preceptes continguts en aquesta orde-
nança seran d�aplicació en tot el terme muni-
cipal de Rubí.
Article 3. Definicions

Als efectes de la present ordenança,
s�entén per:

- Animal domèstic: el que pertany a espè-
cies que habitualment es crien, es reproduei-
xen i conviuen amb persones i que no per-
tanyen 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 ani-
mals de càrrega i els que treballen en l�agri-
cultura.

- Animal de companyia: és l�animal
domèstic que les persones mantenen general-
ment a la llar amb la finalitat d�obtenir-ne
companyia. Als efectes d�aquesta ordenança
gaudeixen sempre d�aquesta consideració els
gossos, els gats i les fures. La utilització de la
simple expressió �animals de companyia� no
inclou els de companyia exòtics i no exòtics.

- Fauna salvatge autòctona: és la fauna
que comprèn les espècies animals originàries
de Catalunya o de la resta de l�Estat espanyol
i les que hi hivernen o hi són de pas. També
comprèn les espècies de peixos i animals
marins de les costes catalanes.

- Fauna salvatge no autòctona: és la fauna
que comprèn les espècies animals originàries
de fora de l�Estat espanyol.

- Animal de companyia exòtic: és l�animal
de la fauna salvatge no autòctona que de
manera individual depèn dels humans i hi
conviu, i que ha assumit el costum del capti-
veri.

- Animal de companyia no exòtic: és l�ani-
mal de la fauna salvatge autòctona que de
manera individual depèn dels humans i hi
conviu, i que ha assumit el costum del capti-
veri.

- Animal ensalvatgit: és l�animal de com-
panyia que ha perdut les condicions que el
fan apte per a la convivència amb les perso-
nes.

- Animal abandonat: és l�animal de com-
panyia que no va acompanyat de cap perso-
na ni duu cap identificació del seu origen o
de la persona que n�és propietària i/o posseï-
dora. També es considera abandonat aquell
animal de companyia recollit per l�Ajunta-
ment de Rubí que no hagi estat recuperat pel
seu propietari i/o posseïdor dins del termini
fixat per la normativa o per l�article 89.1 d�a-
questa ordenança.

- Animal perdut: és l�animal de companyia
que duu identificació del seu origen o de la
persona que n�és propietària i/o posseïdora i
que no va acompanyat de cap persona.

- Animal peridomèstic o salvatge urbà: és
l�animal salvatge que viu compartint territori
geogràfic amb les persones, referit al nucli
urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les
espècies següents: colom roquer (Columba
livia), gavià argentat (Larus cachinnans),
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espè-
cies de fauna salvatge no autòctona i d�altres
que es determinin per normativa.

- Animal potencialment perillós: és el gos
que presenta un caràcter marcadament agres-
siu o que ha protagonitzat episodis d�agres-
sions a persones o altres animals, quan així
ho determini l�Ajuntament de Rubí a través
del procediment corresponent, als efectes del
qual caldrà atenir-se al que estableix l�article
13 d�aquesta ordenança. També té aquesta
consideració aquell animal que, amb inde-
pendència de la seva agressivitat, pertany a
espècies o races, ja siguin de l�espècie canina
o no, que tinguin capacitat de causar la mort
o lesions a les persones o a d�altres animals i
danys a les coses.

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

- Espai d�ús públic en general: són els
espais de la via pública i aquells altres, de
titularitat pública o privada, l�accés als quals
és lliure, en no estar subjectes a cap tipus de
condicionant o limitació.

- Espai de concurrència pública: són els
locals i els establiments públics i també
aquells altres espais, de titularitat pública o
privada, l�accés als quals no és lliure, ja que
es troben subjectes a algun tipus de condicio-
nant o limitació.

- Mobiliari urbà: és qualsevol objecte, ele-
ment o instal·lació, de titularitat pública o
privada, existent en espais d�ús públic en
general, adherit de manera permanent o no o
bé desmuntable al terra, a les edificacions o a
d�altres elements, que es destini a prestar un
servei públic o un servei privat d�interès
públic, a l�ornamentació o a atendre un
interès social.

- Propietari de l�animal: la persona física o
jurídica que ostenta el ple domini i poder de
disposició sobre l�animal i a qui se li vincula
el compliment de les obligacions d�identifica-
ció i registre, en els casos en què siguin exigi-
bles, i la responsabilitat subsidiària en el
compliment de les obligacions que correspo-
nen al posseïdor de l�animal, quan sigui un
altre. Llevat que s�acrediti el contrari, es pre-
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sumirà que el propietari n�és, a més, el pos-
seïdor.

- Posseïdor de l�animal: la persona física o
jurídica que ostenta la possessió material o
tinença de l�animal, tant si n�és el propietari
com si no, i a qui se li vincula el compliment
de la resta d�obligacions. Llevat que s�acrediti
el contrari, es presumirà que el posseïdor
n�és, a més, el propietari.
Article 4. Actuacions prohibides

Resten prohibides les següents actuacions
respecte dels animals:

1) Maltractar-los o agredir-los físicament o
sotmetre�ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicolò-
gics.

2) Subministrar-los substàncies que puguin
causar-los alteracions de la salut o del com-
portament, excepte en els casos emparats per
la normativa o per prescripció veterinària.

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 a garantir-ne la salut o per a limitar-
ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
Per motius científics o de maneig, es podran
fer aquestes intervencions amb l�obtenció
prèvia de l�autorització de l�autoritat compe-
tent.

6) No facilitar-los l�alimentació i l�abeura-
ment suficient.

7) Rentar-los als espais d�ús públic en
general i a les fonts, rius o llacs del terme
municipal, i fer-los o deixar-los beure aigua
en contacte amb les aixetes de les fonts
públiques.

8) Tenir animals potencialment perillosos
sense la llicència corresponent.

9) Conduir, sota la influència de begudes
alcohòliques o substancies estupefaents o
psicotròpiques, gossos potencialment perillo-
sos.

10) Traslladar, sota la influència de begu-
des alcohòliques o substancies estupefaents o
psicotròpiques, animals potencialment peri-
llosos diferents dels gossos.

11) Fer donació d�un animal com a premi,
recompensa, gratificació o regal de compen-
sació per raó de qualsevol conducta, activi-
tat, servei o adquisició de naturalesa diferent
de la transmissió onerosa d�animals.

12) Vendre�n a menors de 16 anys i a per-
sones incapacitades sense l�autorització dels
qui en tenen la potestat o custòdia. Quan es
tracti d�animals potencialment perillosos, el
límit d�edat anterior s�eleva als divuit anys.

13) Fer qualsevol mena de transmissió fora
de mercats, fires, certàmens o d�altres con-
centracions, d�animals vius i establiments de
venda o de cria autoritzats, llevat de les
transmissions entre les persones particulars
que es limitin a llurs animals de companyia,
no tinguin afany de lucre i es garanteixi el
benestar de l�animal.

14) Fer qualsevol mena d�anunci o de
publicitat, sigui quin sigui el mitjà o suport,
en què s�ofereixi la venda, donació o qualse-
vol altra transmissió d�animals sense la inclu-
sió del número de registre de nucli zoològic
o sense la inclusió del número de registre
d�associació de protecció i defensa dels ani-
mals reconeguda com a entitat col·laborado-
ra.

15) Exhibir-los de manera ambulant com a
reclam.

16) Sotmetre�ls a treballs inadequats pel
que fa a les característiques dels animals i a
les condicions higienicosanitàries.

17) Mantenir-los lligats durant una gran
part del dia o limitar-los de manera duradora
el moviment que els és necessari.

18) 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.

19) Matar-los per joc o perversitat o tortu-
rar-los.

20) Les baralles de gossos, de galls o d�al-
tres animals.

21) Ensinistrar animals per activar la seva
agressivitat o per a finalitats prohibides.

22) Fer activitats d�ensinistrament d�atac i
de defensa en espais d�ús públic en general.

23) Les matances públiques d�animals.
24) La presència d�animals salvatges en els

circs instal·lats al terme municipal, tant si s�u-
tilitzen en l�espectacle com si no.

25) Les atraccions firals giratòries amb ani-
mals vius lligats i altres d�assimilables.

26) Tir al colom i altres pràctiques assimi-
lables.

27) Els correbous (festes amb bous sense
mort de l�animal).

28) No donar als animals morts la destina-
ció prevista a la normativa vigent.

TÍTOL II: DE LA TINENÇA D�ANIMALS EN
HABITATGES, LOCALS I ALTRES ESPAIS DELIMITATS
D�ÚS PRIVATIU

Capítol I: Disposicions comunes

Article 5. Condicions de manteniment i de
salubritat

1. Amb objecte d�evitar riscos, perills o
incomoditats als mateixos animals, a d�altres
animals i a les persones, els posseïdors tenen
les obligacions següents:

a) Mantenir els animals i els allotjaments
en condicions higienicosanitàries, de benes-
tar i de seguretat adequades a la seva espècie
i raça, la qual cosa s�observarà especialment
en els casos de balcons, celoberts o terrasses.
Es procedirà a la neteja diària dels allotja-
ments i a fer-se càrrec de la desratització,
desinsectació i ventilació. Caldrà evitar llocs
sense llum o en condicions climàtiques ina-
dequades.

b) Tenir els animals ben alimentats i abeu-
rats.

c) Proporcionar-los les atencions veterinà-
ries necessàries per a garantir la seva salut i
prevenir la transmissió de malalties a les per-
sones o a d�altres animals.

d) Queda prohibit mantenir els animals en
un vehicle estacionat, tret que aquest es trobi
en una zona d�ombra i tingui garantida la
ventilació i la temperatura adequada, i en
cap cas durant un espai de temps superior a
4 hores. Els vehicles no poden ser en cap cas
l�allotjament habitual o temporal dels ani-
mals.

e) Adoptar les mesures necessàries per a
impedir que la tranquil·litat i el descans dels
veïns siguin alterats, a qualsevol hora del dia,
pel comportament dels animals, amb espe-
cial atenció a les hores nocturnes i als que es
trobin en patis, terrasses, galeries, balcons o
altres espais oberts.

f) En balcons, terrasses i similars s�hauran
de prendre mesures necessàries per a evitar
que els animals, especialment gossos o gats,
puguin afectar amb les seves deposicions
fecals i/o orins els pisos inferiors, els adja-
cents o els espais d�ús públic.

2. Als efectes de l�apartat anterior, l�Ajun-
tament de Rubí podrà ordenar als posseïdors
l�adopció de les mesures adients o l�absten-
ció de conductes pertorbadores.

3. Amb l�objecte del control de les pobla-
cions, d�evitar riscos per a la salubritat públi-
ca o la causació d�altres perjudicis i inconve-
nients derivats dels animals peridomèstics o
ensalvatgits que no són objecte de tinença:

a) L�Ajuntament de Rubí podrà ordenar als
propietaris i/o ocupants d�habitatges, locals i
altres espais delimitats d�ús privatiu, l�adop-
ció de mesures o l�abstenció de conductes
respecte d�aquests tipus d�animals que es tro-
bin en aquests espais o que hi acudeixin.

b) Els propietaris i/o ocupants podran
adoptar mesures per a evitar molèsties i per-
judicis propis, malgrat que aquestes provo-
quin el trasllat de la població d�animals.
Aquestes mesures voluntàries en cap cas no
podran generar perjudicis o molèsties a ter-
cers, com tampoc no podran significar cap
infracció de la normativa vigent.

c) L�alimentació d�aquests animals en
aquests espais requerirà l�autorització de l�A-
juntament de Rubí a favor de persones físi-
ques, en la qual s�establiran els criteris o con-
dicions per dur-la a terme. Aquesta autoritza-
ció queda subjecta al règim que preveu l�arti-
cle 60.3 d�aquesta ordenança.
Article 6. Limitacions d�espècies i/o del
nombre d�exemplars

1. L�Ajuntament de Rubí podrà limitar, a
través del procediment administratiu establert
a l�article 62 d�aquesta ordenança, les espè-
cies i/o el nombre màxim d�exemplars que es
poden tenir en un espai delimitat, edificat o
no, tant si és un habitatge com si no ho és,
d�acord amb els informes tècnics correspo-
nents, els quals tindran en compte:

a) El grau d�incompatibilitat amb l�ús resi-
dencial de la finca o del seu entorn imme-
diat.

b) Les característiques i el nombre d�ani-
mals, les característiques de l�allotjament,
l�espai disponible, les condicions higienico-
sanitàries, les de seguretat, les repercussions i
molèsties que es puguin generar al veïnat o a
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l�entorn i altres circumstàncies.
2. Als anteriors efectes, també es tindran

en compte les limitacions que pugui establir
la normativa sectorial.

3. Respecte de les espècies i el nombre
d�exemplars que excedeixin el màxim
permès en cada cas, l�Ajuntament de Rubí
podrà aplicar-hi les mesures previstes en
aquesta ordenança, incloent-hi el comís.
Capítol II: Disposicions especials per a
animals domèstics

Article 7. Llicència municipal d�activitats
En aquells casos en què concorrin els

requisits establerts a l�Ordenança municipal
reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions, caldrà obtenir una
llicència municipal d�activitats.
Article 8. Limitacions d�espècies i/o nombre
d�exemplars

Tret dels supòsits previstos a l�article ante-
rior, la tinença d�animals domèstics estarà
subjecta al que disposa l�article 6 sobre limi-
tacions d�espècies i/o nombre d�exemplars.
Article 9. Finalitat de companyia

Els animals domèstics, quan es mantinguin
generalment a la llar amb la finalitat d�obte-
nir-ne companyia, es consideraran animals
de companyia.
Capítol III: Disposicions especials per als
animals de companyia

Secció primera: Identificació, registre i
mètodes de subjecció
Article 10. Identificació i registre

1. Els propietaris de gossos, gats i fures han
d�identificar-los amb microxip homologat o
qualsevol altre sistema que estableixi la nor-
mativa.

2. Si aquests animals resideixen de manera
habitual a Rubí, caldrà inscriure�ls al registre
censal municipal. Aquesta mateixa inscripció
podrà fer-se en el Registre general que gestio-
ni el departament competent de la Generali-
tat de Catalunya.

3. La inscripció en el cens es farà en el ter-
mini màxim de tres mesos des del naixement
o de trenta dies naturals des de la data d�ad-
quisició o del canvi de residència.

4. La identificació i el registre seran exigi-
bles a altres animals als quals la normativa
faci extensius aquests requisits.

5. La identificació d�un animal, quan sigui
obligatòria, constitueix un requisit previ per a
la seva transmissió. La transmissió duta a
terme sense que hi consti la identificació és
nul·la i es té per no feta.
Article 11. Mètodes de subjecció

1. La subjecció dels animals de companyia
que, per les seves característiques, no han
d�estar en captivitat, es farà per causes justifi-
cades i per mitjà d�algun dels mètodes i en
les condicions que s�indiquen en els apartats
següents.

2. Quan sigui apropiat, s�utilitzaran com a
mètode de subjecció les cadenes escorredo-
res. Les cadenes fixes només s�utilitzaran
quan la impossibilitat d�instal·lar una cadena

escorredora estigui justificada.
Les cadenes escorredores han d�anar sobre

un cable horitzontal i han de permetre que
l�animal pugui jeure i arribar a l�aixopluc.

El collar i la cadena escorredora han de
ser proporcionats a la talla i la força de l�ani-
mal i en cap cas la cadena no serà de longi-
tud inferior a 3 metres. Mentre es mantinguin
subjectes en un lloc, el collar no serà de
força o que produeixi patiments.

3. Quan sigui apropiada la utilització de
gàbies, aquestes garantiran el benestar i la
seguretat de l�animal.

4. En tots els supòsits anteriors, la subjec-
ció serà durant un espai de temps limitat.

Secció segona: Gossos considerats poten-
cialment perillosos
Article 12. Definició

1. Es consideren gossos potencialment
perillosos:

a) Els que pertanyen a les races establertes
a la normativa vigent o llurs encreuaments.

b) Aquells que reuneixin les característi-
ques previstes a la normativa vigent per a ser
considerats potencialment perillosos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l�atac
i defensa.

d) Amb independència de la seva raça, els
que presentin un caràcter marcadament
agressiu o els que hagin protagonitzat episo-
dis d�agressions a persones o altres animals.

2. Queden exclosos d�aquesta considera-
ció els que pertanyen a les diferents forces i
cossos de seguretat i a les empreses de segu-
retat amb autorització oficial.
Article 13. Determinació de la perillositat

1. Correspon a l�Ajuntament de Rubí
determinar la potencial perillositat dels gos-
sos que manifestin un caràcter marcadament
agressiu o que hagin protagonitzat agressions
a persones o a d�altres animals. La potencial
perillositat s�haurà de determinar, a través del
corresponent procediment administratiu, en
atenció a criteris objectius, bé d�ofici o
després d�una notificació o denúncia, amb
l�informe previ d�un/a veterinari/ria
habilitat/ada per a aquesta tasca.

2. Quan per a aquesta determinació sigui
necessari, l�Ajuntament de Rubí podrà reque-
rir a l�interessat perquè lliuri l�animal. En cas
de negativa, podrà acordar, dins el procedi-
ment administratiu i com a mesura provisio-
nal, el comís de l�animal per a sotmetre�l a la
valoració corresponent. Aquesta mateixa
mesura podrà acordar-se prèviament a l�inici
del procediment, sempre que posteriorment
es ratifiqui dins el termini legalment exigit.

3. Una vegada comunicada la resolució
que determini la perillositat de l�animal, l�in-
teressat disposarà del termini d�un mes per a
sol·licitar la corresponent llicència per a la
seva tinença.
Article 14. Llicència per a la tinença

1. La tinença o possessió haurà d�estar
emparada per la corresponent llicència admi-
nistrativa, l�atorgament de la qual corres-
pondrà a l�Ajuntament de Rubí si el gos té
residència habitual en aquest terme munici-

pal.
La llicència habilitarà per a la conducció

de l�animal en els espais d�ús públic en gene-
ral i en els de concurrència pública.

2. Quan el lloc de residència del gos sigui
un domicili o qualsevol altre espai o
instal·lació on concorri una pluralitat de per-
sones, per a la seva tinença serà suficient
l�obtenció de la llicència per part d�una d�e-
lles, sempre i quan mantingui vinculació real
i efectiva amb el lloc de residència de l�ani-
mal.

En el supòsit anterior, qualsevol persona
que vulgui conduir el gos haurà de disposar
de llicència.

Quan una persona jurídica sigui posseïdo-
ra d�un gos, tant si li pertany com si no, per a
la seva tinença serà suficient l�obtenció de la
llicència per part d�una persona física que, a
més de mantenir vinculació real i efectiva
amb el lloc de residència de l�animal, man-
tingui amb la persona jurídica una relació de
representació orgànica o per apoderament o
bé de prestació de serveis personals depen-
dents.

3. Per a l�obtenció de la llicència és pre-
ceptiu ser major d�edat i reunir els altres
requisits establerts per la legislació específica
de gossos potencialment perillosos relatius a
les sancions penals i administratives, la capa-
citat física i aptitud psicològica i l�assegu-
rança de responsabilitat civil obligatòria.

La llicència té un període de validesa de 5
anys i podrà ser renovada per períodes suc-
cessius de la mateixa durada.

No obstant l�anterior, la llicència perdrà la
vigència des del moment en què el seu titular
deixi de complir qualsevol dels requisits rela-
tius a sancions penals, sancions administrati-
ves, capacitat o aptitud.

4. La intervenció, mesura cautelar o sus-
pensió que afecti la llicència administrativa
en vigor, acordada en via judicial o adminis-
trativa, seran causa per denegar l�expedició
d�una altra de nova o la renovació de la que
ja es té, fins que aquelles mesures s�hagin
aixecat.

5. L�assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers haurà de tenir la cobertu-
ra que determini la normativa. Aquesta asse-
gurança es podrà contractar de manera indi-
vidual per a cada animal o col·lectiva per a
una pluralitat, i en la pòlissa hi hauran de
figurar les dades d�identificació de l�animal o
animals.

Anualment, coincidint amb la renovació
de la pòlissa, el titular de la llicència haurà
de presentar el justificant corresponent per tal
de comprovar la seva vigència.

Si, com a conseqüència de l�exercici de la
funció inspectora, la persona requerida no
pot acreditar la vigència de l�assegurança, se
li conferirà el termini de cinc dies hàbils per
a fer-ho, amb l�advertiment que, en cas con-
trari, se la considerarà infractora per tenir un
gos potencialment perillós sense assegu-
rança.

6. En cas de manca de renovació de la
pòlissa d�assegurança, la llicència conservarà
la seva vigència pel temps que li resti, encara



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

6 / 5 / 2010 Núm. 108 / Pàg. 79

que la no renovació afecti tots o una part dels
gossos inclosos a l�expedient. En aquest
supòsit, s�apreciarà la infracció consistent a
tenir un o més gossos sense assegurança.

En cas de transmissió, mort, pèrdua o sos-
tracció de tots o una part dels gossos que
constin a l�expedient, la llicència concedida
conservarà la vigència pel temps que li resti.

7. La llicència obtinguda, mentre conservi
la vigència, empararà la tinença de qualsevol
gos, tant si està inclòs a l�expedient com si
no.

8. En les transmissions per qualsevol títol,
onerós o gratuït, d�un gos potencialment
perillós, el transmissor no podrà fer el lliura-
ment de l�animal a una persona que no acre-
diti disposar de llicència.
Article 15. Procediment per a la concessió
de la llicència

1. La persona que vulgui posseir un gos
potencialment perillós haurà de presentar al
registre general de l�Ajuntament de Rubí una
instància, a la qual acompanyarà la docu-
mentació següent:

a) El DNI del sol·licitant o, si es tracta de
persones estrangeres, el/s document/s que
n�acrediti/n la filiació.

b) Els certificats acreditatius de la capacitat
física i l�aptitud psicològica, la data d�expedi-
ció dels quals no sigui superior a un any a la
de la sol·licitud.

2. Una vegada presentada l�anterior docu-
mentació inicial, l�Ajuntament de Rubí com-
provarà si el sol·licitant ha estat subjecte o no
a sancions accessòries per infraccions greus o
molt greus en matèria d�animals potencial-
ment perillosos.

En cas que es consideri necessari, l�Ajunta-
ment de Rubí podrà requerir al sol·licitant l�a-
portació del certificat sobre les referides san-
cions emès pel departament competent de la
Generalitat de Catalunya.

Si de la documentació presentada o de la
comprovació realitzada en resulta que l�inte-
ressat no reuneix algun dels requisits exigits,
es dictarà resolució desestimadora de la peti-
ció.

3. En cas que no sigui procedent dictar
l�anterior resolució desestimadora, l�Ajunta-
ment de Rubí demanarà al corresponent
registre la remissió del certificat d�antece-
dents penals del sol·licitant. Si la normativa
d�aplicació li ho permet, l�interessat aportarà
aquest certificat juntament amb la seva
sol·licitud.

La sol·licitud del certificat formulada per
l�Ajuntament de Rubí suspendrà el termini de
resolució de l�expedient, durant el període
màxim de tres mesos, entre la petició i la
recepció del certificat.

Una vegada rebut el certificat d�antece-
dents penals o, si escau, presentat per la
mateixa persona interessada, l�Ajuntament de
Rubí dictarà resolució desestimadora de la
petició si del certificat esmentat en resulta
l�incompliment del requisit exigit per la nor-
mativa en relació amb l�absència de determi-
nades sancions penals.

4. En cas que no sigui procedent dictar

l�anterior resolució desestimadora, l�Ajunta-
ment de Rubí requerirà l�interessat perquè,
dins el termini màxim de 2 mesos, presenti el
document acreditatiu de la identificació de
l�animal i la preceptiva pòlissa d�assegurança
de responsabilitat civil, en què hi haurà de
constar el gos o gossos, amb les seves dades
d�identificació.

El termini de resolució de l�expedient que-
darà en suspens entre la data del requeriment
i la presentació de la documentació final.

En cas que transcorri l�esmentat termini
sense haver-se presentat cap dels dos docu-
ments, es tindrà l�interessat per desistit de la
seva petició.

El fet que el document d�identificació del
gos no estigui expedit a nom del sol·licitant
no serà impediment per a l�obtenció de la
llicència.

5. El termini per a resoldre la sol·licitud
serà de tres mesos, comptats des de la data
d�entrada de la petició en el registre general;
el silenci tindrà efectes estimatoris.

6. En tot allò no previst als apartats ante-
riors, caldrà atenir-se a les normes generals
del procediment administratiu comú.

7. La llicència s�acreditarà amb un carnet
que facilitarà l�Ajuntament de Rubí al titular,
en què constaran el seu nom i cognoms,
número de DNI, o d�un altre document iden-
tificatiu en cas de persones estrangeres, el
número de llicència i la data d�expedició i de
venciment.

8. Qualsevol variació de les dades que
constin a l�expedient administratiu haurà de
ser comunicada pel titular en el termini de 15
dies naturals, comptats des de la data en què
es produeixi.

9. La renovació de la llicència es regirà
per les mateixes regles anteriors sobre
sol·licitud, documentació, contingut i comu-
nicació de variacions.
Article 16. Mesures de seguretat

1. Les instal·lacions que acullin gossos
potencialment perillosos han de reunir les
característiques següents:

a) Parets, tanques i portes suficientment
altes, consistents, ben fixades i amb els
mecanismes adients per tal d�evitar la sortida
del recinte de l�animal.

b) El recinte ha d�estar convenientment
senyalitzat amb l�advertiment de l�existència
d�un gos d�aquest tipus.

2. La cria de gossos potencialment perillo-
sos per a la posterior transmissió de la totali-
tat o una part dels exemplars només serà pos-
sible als centres de cria autoritzats.

3. Els posseïdors hauran de comunicar a
l�Ajuntament de Rubí la desaparició, pèrdua
o sostracció de l�animal en el termini màxim
de 48 hores des que es tingui coneixement
dels fets.
Article 17. Ensinistrament d�atac i de defensa

1. Les activitats relacionades amb l�ensi-
nistrament d�atac i de defensa només es
podran realitzar als centres i instal·lacions
legalment autoritzats i per professionals que
tinguin la formació i els coneixements neces-
saris, avalats per la titulació reconeguda ofi-

cialment.
2. L�ensinistrament d�atac i de defensa

solament es podrà autoritzar amb gossos des-
tinats a activitats de vigilància i de guarda
pròpies d�empreses de seguretat i de les dife-
rents forces i cossos de seguretat.
Capítol IV: Disposicions especials per a
animals de fauna salvatge autòctona i no
autòctona

Article 18. Protecció i prohibicions
La protecció de la fauna salvatge autòcto-

na i no autòctona i les prohibicions que les
afectin es regeixen pel que estableixen els
tractats i els convenis internacionals signats
per l�Estat espanyol i la normativa sectorial
d�aplicació.
Article 19. Tinença

1. La tinença d�aquests animals, incloent-
hi els de companyia exòtics i no exòtics, està
sotmesa al compliment de les condicions
següents:

a) Caldrà acreditar documentalment la
procedència legal de l�animal.

b) Caldrà la seva identificació i registre
quan la normativa ho exigeixi.

c) Caldrà l�obtenció de llicència municipal
per a la tinença quan es tracti d�animals
potencialment perillosos, conforme la defini-
ció de l�article 3 d�aquesta ordenança. L�ob-
tenció d�aquesta llicència i el seu règim jurí-
dic resten sotmesos al que estableix la nor-
mativa reguladora i, si escau, aquesta orde-
nança per a la tinença de gossos potencial-
ment perillosos, en tot allò que sigui compa-
tible.

d) Quan escaigui, caldrà l�obtenció de
l�autorització prèvia del departament compe-
tent de la Generalitat de Catalunya.

e) Caldrà la contractació d�una pòlissa
d�assegurança de responsabilitat civil de
quantia no inferior a la que estableixi la nor-
mativa, quan aquests animals siguin conside-
rats potencialment perillosos. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa, el
titular de la llicència haurà de presentar el
justificant corresponent per tal de comprovar
la seva vigència.

f) Caldrà mantenir-los en captivitat i garan-
tir les mesures de seguretat necessàries.

TÍTOL III: DE LA PRESÈNCIA D�ANIMALS EN ESPAIS
D�ÚS PÚBLIC EN GENERAL I EN ESPAIS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA

Capítol I: Espais d�ús públic en general

Article 20. Innecessarietat de llicència
municipal

1. No caldrà llicència municipal per a la
presència dels següents animals:

a) Gossos no considerats potencialment
perillosos, gats i fures.

b) Altres animals domèstics que tinguin
per finalitat la companyia o els equins que
serveixin en aquell moment per a l�esbarjo o
la tracció.

c) Animals no protegits de la fauna salvat-
ge autòctona i no autòctona, incloent-hi els
de companyia exòtics i no exòtics, que per
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llurs característiques no puguin causar danys
a les persones, a altres animals, a les coses, a
les vies i els espais públics o al medi natural.

2. Als espais d�ús públic en general, hi
resta prohibida la presència d�animals
domèstics que no compleixin les condicions
esmentades a la lletra b) de l�apartat anterior.
Article 21. Necessitat de llicència per a la
conducció

Serà necessària l�obtenció de la llicència
municipal prevista a l�article 14 d�aquesta
ordenança per a la conducció de gossos con-
siderats potencialment perillosos en espais
d�ús públic en general i en espais de con-
currència pública.
Article 22. Prohibicions

Tant en el cas que sigui necessària o no
l�obtenció de llicència o autorització munici-
pal, resta prohibida la presència d�animals als
llocs següents:

a) A l�interior de les zones de jocs infantils
que estiguin perimetrades amb tancament o
qualsevol altre tipus de delimitació.

b) A menys de 10 metres d�aquestes zones,
quan no estiguin perimetrades.

c) A aquells altres llocs on així ho senyalit-
zi l�Ajuntament de Rubí.
Article 23. Fauna salvatge

1. Resta prohibit exhibir o passejar ani-
mals, protegits o no, de la fauna salvatge
autòctona i no autòctona, incloent-hi els de
companyia exòtics i no exòtics, que per llurs
característiques puguin causar danys a les
persones, a altres animals, a les coses, a les
vies i els espais públics o al medi natural.

2. La llicència per a la tinença prevista a
l�article 19.1.c) d�aquesta ordenança, en cap
cas no habilitarà per a la presència d�aquests
animals als espais objecte d�aquest títol, lle-
vat que es tracti del seu trasllat o de la seva
participació en certàmens o d�altres concen-
tracions autoritzades.
Article 24. Trasllat d�animals de fauna
salvatge potencialment perillosos

1. És permès el trasllat dels animals a què
es refereix l�article anterior entre el lloc priva-
tiu de tinença i els centres veterinaris, nuclis
zoològics o certàmens.

Aquests trasllats es faran adoptant en tot
moment les mesures de seguretat necessàries
i sense implicar l�exhibició o el passeig de
l�animal.

Per a aquests trasllats no es podran fer ser-
vir mitjans de transport públic.

2. Els agents de l�autoritat podran requerir
la justificació de l�origen i/o la destinació
dels trasllats.

Capítol II: Espais de concurrència pública

Article 25. Accés a aquests espais
1. Llevat que la normativa sectorial, aques-

ta ordenança o el titular o responsable de
l�espai ho prohibeixin, als hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i altres locals i
establiments de concurrència pública, a les
parts comunes dels immobles col·lectius, als
mitjans de transport públic urbà, als edificis

públics i a d�altres espais de concurrència
pública és permesa la presència dels animals
següents:

a) Gossos, gats i fures.
b) Altres animals domèstics que tinguin

per finalitat la companyia.
c) Animals no protegits de la fauna salvat-

ge autòctona i no autòctona, incloent-hi els
de companyia exòtics i no exòtics, que per
llurs característiques no puguin causar danys
a les persones, a altres animals, a les coses, a
les vies i els espais públics o al medi natural.

2. La prohibició decidida pel titular o res-
ponsable del local o establiment de con-
currència pública es farà constar en un rètol
indicador a l�entrada, en lloc visible.

3. En cap cas el titular o responsable de
l�espai no podrà prohibir la presència dels
gossos pigall, d�altres gossos d�assistència i
els de les empreses de seguretat i de les for-
ces i cossos de seguretat en exercici de les
seves funcions.
Article 26. Prohibicions específiques

1. Tret dels gossos pigall de les persones
amb disminució visual i la resta de gossos
d�assistència de les persones amb disminució
auditiva i amb discapacitats físiques, cap
altre animal no podrà accedir als següents
espais de concurrència pública:

a) A les piscines d�ús públic, ja siguin de
titularitat pública o privada.

b) Als locals destinats al comerç minorista
d�alimentació.

2. Aquesta prohibició abasta tots els ani-
mals, incloent-hi els gossos pigall i la resta de
gossos d�assistència, als espais següents:

a) A les zones on s�elaboren i manipulen
aliments.

b) A l�àrea de treball i a l�àrea de prepara-
ció dels materials dels establiments on es rea-
litzen pràctiques de tatuatge, micropigmenta-
ció i/o pírcing.

3. Les prohibicions establertes als dos
apartats anteriors no seran aplicables als gos-
sos de les empreses de seguretat i als de les
forces i cossos de seguretat en exercici de les
seves funcions.

4. El que disposa aquest article s�entén
sense perjudici d�altres prohibicions que
puguin establir normes sectorials.
Article 27. Prohibicions generals

Als espais de concurrència pública, llevat
dels centres veterinaris, nuclis zoològics,
granges i aquells on se celebrin certàmens o
altres concentracions d�animals vius autorit-
zades, resta prohibida la presència dels ani-
mals següents:

a) Els domèstics que no tinguin finalitat de
companyia.

b) Els de la fauna salvatge autòctona i no
autòctona, incloent-hi els de companyia exò-
tics i no exòtics, que per llurs característiques
puguin causar danys a les persones, a altres
animals, a les coses, a les vies i els espais
públics o al medi natural.
Capítol III: Trasllat d�animals amb mitjans de
transport privat

Article 28. Condicions del trasllat

1. El trasllat d�animals en mitjans de trans-
port privat es farà de manera que se�ls perme-
ti aixecar-se i jeure.

2. S�haurà de mantenir en tot moment la
seguretat de l�animal, de les persones i del
mitjà de transport.

3. L�anterior s�entén sense perjudici de l�a-
plicació d�altres condicions que estableixi la
normativa sectorial.
Article 29. Trasllat amb vehicles del servei
de taxi

1. Llevat que la normativa sectorial o el
titular o responsable hi prohibeixin l�accés,
els requisits de l�article anterior també seran
aplicables al trasllat d�animals amb vehicles
del servei de taxi.

2. En aquest servei no es podrà impedir
l�accés als gossos pigall de les persones amb
disminució visual, ni a la resta de gossos
d�assistència de les persones amb disminució
auditiva i amb discapacitats físiques.
Capítol IV: Mesures de seguretat i d�higiene

Article 30. Mesures de seguretat
1. La presència dels animals, quan és per-

mesa, amb llicència o autorització o sense,
als espais d�ús públic en general o als espais
de concurrència pública, estarà sotmesa a les
següents condicions:

a) Els gossos han d�anar lligats amb la
corresponent cadena o corretja i dur collar.
De l�obligació de dur-los lligats se�n podrà fer
excepció als espais i/o horaris que s�habilitin
conforme al que disposa l�article 32.

b) Tractant-se de gossos considerats poten-
cialment perillosos, la cadena o corretja no
serà extensible i la llargària d�aquesta no pot
ser superior a 2 metres. També han de dur
collar i morrió.

Tota persona que condueixi un gos poten-
cialment perillós haurà de disposar i portar a
sobre el carnet acreditatiu de la llicència que
faciliti l�Ajuntament de Rubí.

Les persones menors d�edat i les que hagin
estat privades judicialment o governativa-
ment de la tinença d�aquests gossos no
podran conduir-los.

Cap persona no podrà conduir simultània-
ment més d�un gos potencialment perillós.

c) En els casos previstos a l�article 24, la
persona que traslladi l�animal considerat
potencialment perillós diferent d�un gos,
també haurà de dur a sobre el carnet acredi-
tatiu de la llicència per a la tinença.

d) Els gats i les fures aniran lligats amb la
corresponent cadena o corretja, duran collar
o, alternativament, s�utilitzarà una gàbia
transportadora, les dimensions de la qual han
de ser suficients per garantir el benestar de
l�animal.

e) Les mateixes mesures de l�apartat ante-
rior seran d�aplicació als altres animals que
tinguin per finalitat la companyia, tant si per-
tanyen a la fauna salvatge com si no hi per-
tanyen.

f) La placa identificativa censal serà exigi-
ble en aquells casos en què ho estableixi la
normativa.

g) Quan es vulgui accedir als mitjans de



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

6 / 5 / 2010 Núm. 108 / Pàg. 81

transport públic urbà amb gàbia transporta-
dora, aquesta haurà de respectar les dimen-
sions i requisits que estableixi el reglament
regulador del servei.

h) En cas d�equins que serveixin per a l�es-
barjo o la tracció, el seu posseïdor adoptarà
les mesures de seguretat adients.

i) En general, s�adoptaran les mesures que
siguin necessàries per a evitar riscos o molès-
ties a les persones, a d�altres animals o a les
coses.

2. Si la presència d�animals requereix
autorització o informe favorable municipal,
aquest fixarà, quan escaigui, les mesures que
cal adoptar, particularment les relatives al
control sanitari, vigilància, itineraris, ubica-
cions i evitació de riscos o molèsties per a
persones, animals o coses.
Article 31. Mesures d�higiene

1. En evitació de fonts de brutícia i d�insa-
lubritat, com també per a preservar la salut
de les persones, les condicions de l�entorn i
el control de les poblacions d�animals:

a) El conductor d�un animal estarà obligat
a retirar les deposicions fecals i, ben embol-
callades, a dipositar-les en una paperera,
contenidor o als llocs que determini l�Ajunta-
ment de Rubí.

b) Es prohibeix que els animals facin les
seves deposicions fecals o orins:

- A l�interior de les zones de llocs infantils
que estiguin perimetrades amb tancament o
qualsevol altre tipus de delimitació, o en les
seves proximitats, si això n�afecta l�interior.

- A menys de 10 metres d�aquestes zones,
quan no estiguin perimetrades.

- Als llocs senyalitzats on l�Ajuntament de
Rubí hagi prohibit la presència.

c) Es prohibeix que els animals orinin a les
façanes dels edificis i al mobiliari urbà,
excepte als embornals i als escocells dels
arbres.

d) Als espais d�ús públic en general i als
espais de concurrència pública, no és permès
alimentar els animals peridomèstics o ensal-
vatgits, llevat de les persones físiques autorit-
zades per l�Ajuntament de Rubí i conforme
als criteris o condicions que s�estableixin en
l�autorització. Aquesta autorització queda
subjecta al règim que preveu l�article 60.3
d�aquesta ordenança.

2. Si la presència d�animals requereix
autorització o informe favorable municipal,
aquest fixarà, quan escaigui, les mesures que
cal adoptar, particularment les destinades a
l�evitació de riscos o molèsties per a perso-
nes, animals o coses.

3. Les mesures d�higiene previstes a les lle-
tres a) i c) de l�apartat 1 s�entenen sense per-
judici d�allò que es pugui determinar en apli-
cació de l�article següent.
Article 32. Zones i horaris d�esbarjo per a
gossos

L�Ajuntament de Rubí podrà determinar
espais i/o horaris per a l�esbarjo dels gossos,
en els quals regiran totes o algunes de les
normes de seguretat i d�higiene establertes als
dos articles anteriors, segons es determini en
cada cas.

Capítol V: Certàmens i altres concentracions
d�animals vius

Article 33. Autorització
1. Per a la realització de certàmens i altres

concentracions d�animals vius caldrà que
l�organitzador obtingui la corresponent auto-
rització del departament competent de la
Generalitat de Catalunya, amb l�informe
favorable previ de l�Ajuntament de Rubí.

2. Aquest informe municipal tindrà en
compte els aspectes següents: les característi-
ques i el nombre d�animals, la seva pro-
cedència, el tipus d�activitat que es pretén
realitzar, les condicions higienicosanitàries,
les mesures de seguretat, les repercussions i
molèsties que es puguin generar al veïnat o a
l�entorn, l�ocupació i la durada d�aquesta,
quan s�hagin de realitzar en espais d�ús
públic en general, i altres circumstàncies.

3. Per a l�emissió de l�informe caldrà
sol·licitar-lo per instància, en la qual s�hi
indicaran, almenys, les dades següents:

- Identificació del certamen.
- Descripció del lloc on es vol celebrar.
- Dies i hores de celebració.
- Nombre aproximat d�animals, classificats

per espècies, que concorreran al certamen.
- Programa de mesures sanitàries que s�a-

doptaran durant la celebració, signat pel
veterinari responsable.

- Nom, adreça i telèfon de la persona o
persones encarregades de l�organització.

- Memòria justificativa del compliment
dels requisits generals establerts per la nor-
mativa vigent, entre els quals hi figuraran els
mitjans de neteja i desinfecció de les
instal·lacions o espais que s�utilitzin, zona
d�aïllament sanitari dels animals, veterinari
responsable, certificat de les condicions
higienicosanitàries dels animals i de les ins-
tal·lacions, característiques de les
instal·lacions, gàbies i/o tancats per allotjar
els animals, subministrament d�aigua i ali-
mentació, sistema de recollida i eliminació
de femtes i residus, acreditació de la pro-
cedència dels animals d�acord amb la norma-
tiva internacional, estatal o autonòmica apli-
cable, identificació dels animals de compan-
yia i tot allò que sigui de rellevància o interès
per a l�emissió de l�informe.

- Memòria justificativa del compliment
dels requisits específics establerts per la nor-
mativa vigent, quan es tracti de certàmens
amb animals de la fauna salvatge, verinosos
o tòxics.
Capítol VI: Animals peridomèstics o
salvatges urbans

Article 34. Control de poblacions
L�Ajuntament de Rubí és el responsable de

la recollida i el control d�animals peridomès-
tics. El control de les poblacions es farà, si
escau, amb sistemes que no impliquin la seva
matança sistemàtica.
Article 35. Mesures dissuasòries

1. L�Ajuntament de Rubí podrà ordenar als
particulars l�adopció de mesures o l�absten-
ció de conductes:

a) Per a poder exercir convenientment el
control de la població.

b) Per a evitar problemes sanitaris o d�insa-
lubritat.

c) Per a evitar altres perjudicis o inconve-
nients.

2. Els particulars podran adoptar mesures
per a evitar molèsties i perjudicis propis, mal-
grat que aquestes provoquin el trasllat de la
població d�animals. Aquestes mesures
voluntàries en cap cas no podran generar
perjudicis o molèsties a tercers, ni significar
infracció de la normativa vigent.
Capítol VII: Gats ensalvatgits o gats de carrer

Article 36. Control de poblacions
1. Els gats que conviuen en el municipi i

que s�han agrupat en colònies formen part de
la fauna urbana i, com a tal, se�ls ha de res-
pectar la manera de viure i, en la mesura que
tècnicament sigui possible, se�ls ha de mante-
nir en l�espai que ocupen.

2. L�Ajuntament de Rubí és el responsable
del control d�aquestes poblacions o colònies
mitjançant les següents mesures:

a) Detecció de colònies: la detecció de l�e-
xistència de colònies es podrà efectuar d�ofi-
ci, per part del mateix Ajuntament de Rubí, o
bé per comunicació de particular. Un cop
detectada la colònia, es procedirà a la captu-
ra d�exemplars.

b) Control sanitari inicial: es procedirà al
control sanitari inicial dels exemplars captu-
rats i a l�esterilització i marcatge, i se�ls retor-
narà, en la mesura que sigui possible, a la
colònia de procedència.

c) Manteniment de la població: s�estudia-
ran i valoraran les necessitats d�aixopluc i ali-
mentació dels animals i de conservació de la
salubritat de l�entorn urbà. L�alimentació
només serà permesa al lloc d�assentament de
la colònia i conforme als criteris o condicions
que estableixi l�Ajuntament de Rubí, amb
l�autorització prèvia de les persones físiques
que podran fer-ho. Aquesta autorització
queda subjecta al règim que preveu l�article
60.3 d�aquesta ordenança.

TÍTOL IV: NUCLIS ZOOLÒGICS

Capítol I: Cria d�animals

Article 37. Centres de cria
1. Tindrà la consideració de centre de cria

qualsevol instal·lació, tant si està oberta al
públic com si no, on es faci cria d�animals,
sempre que posteriorment la totalitat de les
cries o una part d�aquestes, independentment
del seu nombre, sigui objecte de transmissió,
onerosa o gratuïta, amb publicitat o sense,
directament al públic en general, a particu-
lars, a establiments de venda o a d�altres.

2. Als efectes anteriors, s�entén per publi-
citat tota forma de comunicació, sigui quin
sigui el mitjà, procediment o suport que s�uti-
litzi, realitzada amb l�objecte d�afavorir o
promoure, de manera directa o indirecta, la
transmissió de les cries.
Article 38. Declaració de nucli zoològic

Tots els centres de cria hauran d�estar ins-
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crits i declarats com a nucli zoològic, llevat
que es tracti de la cria dels animals següents:

a) Els animals domèstics amb la finalitat de
producció de carn, de pell o d�algun altre
producte útil per a l�ésser humà.

b) Els animals de càrrega.
c) Els animals que treballen en l�agricultu-

ra.
Article 39. Llicència municipal d�activitats

En aquells casos en què concorrin els
requisits establerts a l�Ordenança municipal
reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions, els centres de cria
hauran d�obtenir una llicència municipal
d�activitats.
Article 40. Autorització municipal

1. Quan no concorrin els requisits de l�ar-
ticle anterior, els centres de cria necessitaran
una autorització, que serà denegada en els
supòsits següents:

a) Pel grau d�incompatilibitat amb l�ús resi-
dencial de la finca o del seu entorn imme-
diat.

b) Quan les característiques i el nombre
d�animals, les característiques de l�allotja-
ment, l�espai disponible, les condicions
higienicosanitàries, les de seguretat, les
repercussions i molèsties que es puguin gene-
rar al veïnat o a l�entorn i altres circumstàn-
cies n�aconsellin la denegació.

2. En cas que s�atorgui l�autorització,
aquesta podrà establir limitacions d�espècies
i/o nombre d�exemplars, d�acord amb els cri-
teris que estableix l�article 6 d�aquesta orde-
nança.

Respecte de les espècies i/o del nombre
d�exemplars que excedeixin el màxim
permès en cada cas, l�Ajuntament de Rubí
podrà aplicar les mesures previstes en aques-
ta ordenança, incloent-hi el comís.
Capítol II: Transmissió d�animals

Article 41. Establiments de venda
1. Tindrà la consideració d�establiment de

venda qualsevol instal·lació, tant si està ober-
ta al públic com si no, on s�hi efectuïn trans-
missions oneroses d�animals, amb publicitat
o sense, directament al públic en general, a
particulars o a d�altres. La consideració d�es-
tabliment de venda és compatible amb la
realització de transmissions gratuïtes.

2. Als efectes anteriors, s�entén per publi-
citat tota forma de comunicació, sigui quin
sigui el mitjà, procediment o suport a emprar,
realitzada amb l�objecte d�afavorir o promou-
re, de manera directa o indirecta, la transmis-
sió d�animals.
Article 42. Centres de cria

Els centres de cria, en tant que transmis-
sors de la totalitat o d�una part dels exem-
plars, s�equiparen a establiments de venda.
Article 43. Declaració de nucli zoològic

Els establiments de venda hauran d�estar
inscrits i declarats com a nucli zoològic, lle-
vat que es tracti de la transmissió dels ani-
mals esmentats a l�article 38.
Article 44. Llicència municipal d�activitats o

autorització municipal
1. En aquells casos en què concorrin els

requisits establerts a l�Ordenança municipal
reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions, els establiments de
venda requeriran l�obtenció de llicència
municipal d�activitats.

2. Quan no hi concorrin els requisits de
l�apartat anterior, els establiments de venda
necessitaran una autorització, a la qual seran
d�aplicació els mateixos supòsits de denega-
ció, limitació i mesures establerts a l�article
40.
Capítol III: Instal·lacions per al manteniment
d�animals

Article 45. Definició
Tindrà aquesta consideració qualsevol ins-

tal·lació, tant si està oberta al públic com si
no, que tingui per objecte la guarda, cura o
ensinistrament d�animals.
Article 46. Declaració de nucli zoològic

Aquestes instal·lacions hauran d�estar ins-
crites i declarades com a nucli zoològic.
Article 47. Llicència municipal d�activitats o
autorització municipal

1. En aquells casos en què concorrin els
requisits establerts a l�Ordenança municipal
reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions, aquestes
instal·lacions hauran d�obtenir llicència
municipal d�activitats.

2. Quan no hi concorrin els requisits de
l�apartat anterior, caldrà una autorització, a
la qual seran d�aplicació els mateixos supò-
sits de denegació, limitació i mesures esta-
blerts a l�article 40.
Capítol IV: Centres de recollida d�animals de
companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits

Article 48. Definició
Tindrà aquesta consideració qualsevol ins-

tal·lació, tant si està oberta al públic com si
no, destinada a la recollida, el manteniment i
el control d�animals de companyia abando-
nats, perduts o ensalvatgits fins a la seva
recuperació, cessió, mort o, si escau, el sacri-
fici.
Article 49. Declaració de nucli zoològic

Aquestes instal·lacions hauran d�estar ins-
crites i declarades com a nucli zoològic.
Article 50. Llicència municipal d�activitats o
autorització municipal

1. En aquells casos en què concorrin els
requisits establerts a l�Ordenança municipal
reguladora de la intervenció municipal en les
activitats i instal·lacions, aquestes
instal·lacions hauran d�obtenir llicència
municipal d�activitats.

2. Quan no hi concorrin els requisits de
l�apartat anterior, necessitaran una autoritza-
ció, a la qual seran d�aplicació els mateixos
supòsits de denegació, limitació i mesures
establerts a l�article 40.
Article 51. Recollida d�animals

1. Correspon a l�Ajuntament de Rubí la

recollida i el control dels animals de com-
panyia abandonats o perduts i fer-se�n càrrec
fins que siguin recuperats, cedits definitiva-
ment o temporalment o, si escau, sacrificats
d�acord amb la normativa aplicable.

2. Tractant-se d�animals de companyia
ensalvatgits, l�anterior només serà aplicable
en cas que es trobin abandonats o perduts.
En el cas dels gats ensalvatgits, caldrà atenir-
se al que disposa el capítol VII del títol III.
Article 52. Recuperació dels animals per part
del propietari i/o posseïdor

1. Per a la recuperació dels animals, tant si
porten identificació com si no, el propietari
i/o posseïdor disposarà del termini que en
cada cas estableixi la normativa vigent. L�ani-
mal es considerarà abandonat si no ha estat
recuperat dins el termini de què es tracti.

L�avís o notificació prèvia de l�Ajuntament
de Rubí només serà exigible en els casos que
estableixi la dita normativa.

2. Per a la recuperació serà requisit indis-
pensable la identificació prèvia de l�animal,
si no en té.

3. En cas que es tracti d�un gos potencial-
ment perillós, el centre no podrà fer lliura-
ment de l�animal a una persona que no acre-
diti disposar de llicència.

4. En el moment de la recuperació s�hau-
ran d�abonar totes les despeses originades,
incloent-hi la recollida, el manteniment i,
quan escaigui, l�atenció clínica dispensada i
la identificació.

5. La recuperació de l�animal s�entén
sense perjudici de les responsabilitats en què
s�hagi pogut incórrer per la seva pèrdua o
abandonament.
Article 53. Cessió definitiva o cessió
temporal dels animals

1. La cessió definitiva o temporal només
serà possible una vegada transcorregut el ter-
mini previst per a la recuperació, sense que
aquesta hagi tingut lloc.

2. La cessió de l�animal es farà a favor
d�una persona, física o jurídica, diferent del
propietari anterior.

3. La cessió definitiva comportarà l�adqui-
sició per part del cessionari del ple domini i
poder de disposició sobre l�animal, amb
caràcter irrevocable, i amb les obligacions
que la present ordenança estableix per al
propietari.

4. La cessió temporal comportarà les
mateixes conseqüències previstes a l�apartat
anterior, però amb caràcter revocable durant
el termini que s�estableixi en cada cas, que
mai no serà superior a un any.

Si el termini inicial és inferior a un any,
una vegada exhaurit s�entendrà prorrogat de
manera automàtica, per terminis successius
d�igual durada, fins a completar el termini
d�un any. Completat aquest termini, la cessió
temporal esdevindrà definitiva sense necessi-
tat de formalitzar-la.

Durant el període inicial o les seves prò-
rrogues, el cessionari podrà revocar en qual-
sevol moment la cessió temporal i retornar
l�animal, o manifestar el propòsit de conver-
tir-la en definitiva. La transmissió de l�animal
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per part del cessionari durant els terminis
esmentats significarà que ha tingut lloc la
cessió definitiva.

5. La cessió temporal també podrà ser
revocada per l�Ajuntament de Rubí si, abans
que es transformi en definitiva, requereix el
cessionari perquè retorni l�animal. Aquest
requeriment podrà tenir lloc:

a) Quan hi hagi indicis d�incompliment
per part del cessionari de les condicions de
manteniment, higienicosanitàries, de benes-
tar i de seguretat previstes en aquesta orde-
nança, si comporta risc greu per a la salut de
l�animal.

b) Quan l�anterior propietari i/o posseïdor
pretengui la recuperació de l�animal una
vegada transcorregut el termini de recupera-
ció establert per la normativa vigent, sempre i
quan acrediti una causa que justifiqui degu-
dament la no recuperació dins l�esmentat ter-
mini.

En tots dos supòsits la revocació haurà de
ser acordada mitjançant la tramitació prèvia
del procediment corresponent, amb audièn-
cia del cessionari, d�acord amb les normes
generals del procediment administratiu
comú. Una vegada iniciat el procediment, i
mentre no es resolgui, el cessionari no podrà
transformar en definitiva la cessió. La resolu-
ció revocatòria es notificarà a l�interessat i
se�l requerirà per a la devolució de l�animal
dins el termini que s�estableixi, que en cap
cas no serà superior als 5 dies naturals. Per a
l�efectivitat de la devolució es podran utilit-
zar els mitjans d�execució forçosa previstos a
la llei, incloent-hi el comís.

En el supòsit b) anterior, l�Ajuntament de
Rubí podrà exigir a qui vulgui fer la recupera-
ció la constitució d�una fiança abans d�iniciar
el procediment de revocació de la cessió.
Aquesta fiança respondrà de les despeses de
tot tipus que es generin des de la materialit-
zació de la devolució, voluntària o forçosa,
per part del cessionari i fins a l�efectivitat de
la recuperació per part del propietari i/o pos-
seïdor. Així mateix, podran imposar-se, al
propietari i/o posseïdor que no es faci càrrec
de l�animal, multes coercitives perquè com-
pleixi aquesta obligació, sense perjudici de
les sancions que corresponguin.

6. En el moment en què tingui lloc la ces-
sió definitiva o temporal de l�animal es pro-
cedirà, quan escaigui, a la seva identificació,
esterilització, desparasitació i vacunació.
També es lliurarà al cessionari un document
on constin les característiques i les necessi-
tats higienicosanitàries, etològiques i de
benestar de l�animal.

7. En cas que es tracti d�un gos potencial-
ment perillós, el centre no podrà fer el lliura-
ment de l�animal a una persona que no acre-
diti disposar de llicència.
Capítol V: Altres nuclis zoològics

Article 54. Llicència municipal d�activitats o
autorització municipal

1. Els altres nuclis zoològics diferents dels
esmentats als quatre capítols anteriors estaran
sotmesos al règim general de llicència muni-
cipal d�activitats o d�autorització municipal

que preveu aquesta ordenança, segons si hi
concorren o no els requisits establerts a l�Or-
denança municipal reguladora de la interven-
ció municipal en les activitats i instal·lacions.

2. Tindran aquesta consideració, entre
d�altres, els zoosafaris, els parcs o jardins
zoològics, les reserves zoològiques, els circs,
les col·leccions zoològiques privades i les
granges cinegètiques.
Capítol VI: Condicions aplicables

Article 55. Condicions generals
Els centres, establiments i instal·lacions

esmentats als cinc capítols anteriors estan
obligats al següent:

a) A mantenir els animals en lloc adequat
dins l�establiment, correctament allotjats,
abeurats i alimentats, i amb les degudes con-
dicions higienicosanitàries, de salubritat, de
benestar i de seguretat.

b) A no sacrificar els animals, excepte pels
motius humanitaris i sanitaris que estableixi
la normativa. En aquests casos, el sacrifici
s�haurà de fer, en la mesura que sigui tècni-
cament possible, de manera instantània,
indolora i amb atordiment previ de l�animal,
d�acord amb les condicions i els mètodes
legalment establerts.

c) A prendre les mesures necessàries per a
l�eliminació sanitària de cadàvers i residus
sanitaris i d�altre tipus, d�acord amb la nor-
mativa sectorial aplicable.
Article 56. Condicions específiques per als
centres de cria i establiments de venda

1. Els centres de cria i els establiments de
venda hauran de complir les condicions
específiques següents:

a) Publicitat: per a qualsevol transmissió
d�animals per mitjà de revistes de reclam,
publicacions assimilables i altres sistemes de
difusió o publicitat, s�ha d�incloure a l�anunci
el número de registre zoològic o de registre
d�associació de protecció i defensa dels ani-
mals reconeguda com a entitat col·laborado-
ra.

b) Control sanitari: els animals es transme-
tran desparasitats, sense símptomes aparents
de patologies psíquiques o físiques i sense
que tinguin, ni els mateixos animals ni llurs
progenitors, malalties d�incubació o heredità-
ries diagnosticables. Els centres i establiments
seran responsables d�aquests tipus de malal-
ties no detectades en el moment de la trans-
missió.

c) Esterilització: l�esterilització serà obli-
gatòria en tota transmissió onerosa o gratuïta
d�animals de companyia, llevat dels casos
que estableixi la normativa.

d) Identificació: és requisit previ per al lliu-
rament de gossos, gats i fures la seva identifi-
cació, a nom del comprador o adquiridor,
amb microxip homologat o qualsevol altre
sistema que estableixi la normativa. Aquesta
identificació prèvia també serà exigible per a
altres animals als quals la normativa faci
extensiu aquest requisit.

e) Lliurament de documentació: en les
transmissions es lliurarà un document en què
constin la data, la identificació de l�espècie,

raça, edat, procedència i criador de l�animal,
estat sanitari, el número d�identificació de
l�animal, si escau, i el nucli zoològic.

2. La transmissió duta a terme sense que hi
consti la identificació és nul·la i es té per no
feta.

3. En cas de transmissions a particulars,
també es lliurarà un document d�informació
sobre les característiques de cada animal, les
seves necessitats, els consells d�educació i les
condicions de manteniment, sanitàries i de
benestar necessàries, avalades per un col·legi
de veterinaris o de biòlegs.
Article 57. Condicions específiques per als
centres de recollida

Els centres de recollida d�animals de com-
panyia abandonats, perduts o ensalvatgits
hauran de complir les condicions específi-
ques següents:

a) En el llibre de registre d�entrades i sorti-
des s�especificaran les dades de cada animal,
les circumstàncies de la captura, troballa o
lliurament i de la persona que n�ha estat pro-
pietària i/o posseïdora, si fos coneguda.

b) Les instal·lacions disposaran de les
corresponents mesures de seguretat amb la
finalitat de garantir la integritat física i psíqui-
ca dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el
nombre d�animals que convisquin en grups
per tal d�evitar baralles i la propagació de
malalties infectocontagioses.

c) Hauran d�afavorir l�educació i socialit-
zació dels animals.
Article 58. Condicions corresponents a tots
els nuclis zoològics

Els nuclis zoològics hauran de complir els
requisits següents:

a) S�han d�inscriure en el Registre de
Nuclis Zoològics.

b) Han de dur un llibre de registre oficial,
diligenciat per l�administració competent, en
què es recullin de manera actualitzada les
dades relatives a l�entrada, procedència, sor-
tida, destinació i les dades de llur identifica-
ció.

c) Disposar de les condicions higienicosa-
nitàries i de benestar adequades a les neces-
sitats dels animals, en els termes establerts
per la normativa vigent. En especial, han de
tenir instal·lacions adequades per a evitar el
contagi en els casos de malaltia, o per a
tenir-los, si escau, en períodes de quarante-
na.

d) Tenir en lloc visible l�acreditació de llur
inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics,
quan es tracti d�establiments d�accés públic.

e) Comptar amb les mesures de seguretat
necessàries per a evitar la fugida dels animals
i els danys a persones, coses, vies i espais
públics i al medi ambient, i per a evitar danys
o atacs als animals.

f) Els professionals que hi treballin i que
hagin de manipular els animals han d�haver
fet un curs de cuidador o cuidadora d�ani-
mals.

g) Disposar d�un servei veterinari propi o
extern encarregat de dispensar l�atenció clíni-
ca necessària per tal de vetllar per la salut i el
benestar dels animals.
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h) Tenir a disposició de l�administració
competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d�acord amb la
legalitat vigent, en especial, la documentació
relativa a la procedència.

i) Vigilar que els animals s�adaptin a la
nova situació, que no presentin problemes
d�alimentació ni es doni cap altra cir-
cumstància que els pugui provocar danys, i
ésser els responsables de prendre les mesures
adequades en cada cas.

TÍTOL V: INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Article 59. Llicència municipal d�activitats
1. Per a l�obtenció de la llicència munici-

pal d�activitats per a nucli zoològic caldrà
presentar la corresponent sol·licitud, acom-
panyada de la documentació següent:

a) Memòria tècnica subscrita per facultatiu
veterinari amb les determinacions següents:

- Condicions tècniques de les
instal·lacions; entre d�altres, les dimensions i
usos dels diferents espais, il·luminació, venti-
lació, insonorització, superfícies i revesti-
ments, amb plànol descriptiu.

- Pla de control de desratització, desinsec-
tació i desinfecció.

- Programa d�higiene i profilaxi de la ins-
tal·lació, que preveurà inspecció a l�entrada
dels animals, desparasitació externa, despara-
sitació interna, règim de vacunes, inspecció
sanitària (periodicitat i documentació sanità-
ria), acreditació de la procedència dels ani-
mals d�acord amb la normativa internacional,
estatal o autonòmica aplicable, identificació i
cens dels animals que ho requereixin, neteja
de gàbies i recintes, existència de farmaciola
o no, descripció de la sala i sistemes d�aïlla-
ment sanitari, sistema de recollida i elimina-
ció de femtes i residus, sistema de recollida i
eliminació sanitària de cadàvers i de residus
sanitaris (xeringues, medicaments, etc).

- Pla d�alimentació per a mantenir els ani-
mals en un estat de salut adequat.

- Definició de mesures de protecció i segu-
retat aplicables per a evitar la fugida dels ani-
mals i la producció de danys.

b) Document acreditatiu de la superació
del curs de cuidador o cuidadora dels ani-
mals.

c) Dades identificatives del servei veterina-
ri propi o extern encarregat de vetllar per la
salut i el benestar dels animals.

d) També caldrà aportar altra documenta-
ció que sigui requerida per l�Ordenança
municipal reguladora de la intervenció muni-
cipal en les activitats i instal·lacions.

2. Quan escaigui, també serà d�aplicació
la normativa sobre policia de l�espectacle, les
activitats recreatives i els establiments
públics.
Article 60. Autoritzacions municipals

1. Per a l�obtenció de l�autorització muni-
cipal per a nucli zoològic caldrà presentar la
corresponent sol·licitud, acompanyada de la
documentació esmentada a les lletres a), b) i
c) de l�apartat 1 de l�article anterior. Quan
escaigui, també serà d�aplicació la normativa
sobre policia de l�espectacle, les activitats

recreatives i els establiments públics.
2. Conforme al que disposen els articles

40 i concordants d�aquesta ordenança, l�au-
torització podrà establir limitacions d�espè-
cies i/o nombre d�exemplars.

3. L�autorització municipal per a donar ali-
ments als animals peridomèstics o ensalvat-
gits només podrà ser concedida a les perso-
nes físiques de més de 16 anys.

Aquestes autoritzacions tindran una dura-
da limitada que s�establirà en cada cas, depe-
nent de la dinàmica poblacional de cada
espècie, de les exigències del control sanitari
i d�altres circumstàncies. La durada mai no
serà superior a 5 anys.

L�autorització concedida podrà ser revoca-
da, sense dret a indemnització, per raons
d�interès públic o per incompliment dels cri-
teris o condicions imposats en la mateixa
autorització, sense perjudici de la sanció que
correspongui a aquest incompliment.
Article 61. Inspecció

1. L�Ajuntament de Rubí podrà inspeccio-
nar els nuclis zoològics permanents i itine-
rants, com també els certàmens i altres activi-
tats que es realitzin amb animals.

2. Les persones propietàries i/o posseïdo-
res d�animals i els titulars dels nuclis zoolò-
gics han de permetre a l�Ajuntament de Rubí
les inspeccions i facilitar la documentació
exigible.
Article 62. Procediment per a la limitació
d�espècies i/o nombre d�exemplars i mesures
aplicables

1. En tots aquells casos en què, conforme
al que disposa l�article 6, sigui procedent
limitar les espècies i/o el nombre màxim d�e-
xemplars que es poden tenir, l�Ajuntament de
Rubí iniciarà, bé d�ofici o després d�una noti-
ficació o denúncia, l�expedient administratiu
corresponent, al qual s�incorporaran els infor-
mes tècnics emesos.

2. Aquest expedient es tramitarà d�acord
amb les normes generals del procediment
administratiu comú.

L�acord d�iniciació, en el qual es farà
esment de les circumstàncies concurrents i
de les limitacions aplicables, es notificarà a
l�interessat perquè hi pugui formular al·lega-
cions dins el termini de 10 dies hàbils.

La resolució que posi fi a l�expedient esta-
blirà, discrecionalment i de manera motiva-
da, les espècies i/o el nombre màxim d�e-
xemplars susceptibles de tinença i requerirà a
l�interessat perquè s�acomodi a aquests límits
dins el termini prudencial que se li concedei-
xi.

3. Transcorregut aquest termini sense
haver donat compliment al requeriment, l�A-
juntament de Rubí utilitzarà els mitjans d�e-
xecució forçosa previstos a la llei, incloent-hi
el comís de les espècies i/o del nombre d�e-
xemplars que excedeixin el límit permès.

4. Quant al període d�informació prèvia,
mesures provisionals, comís preventiu, règim
de recursos i demés aspectes no tractats en
aquest article, caldrà atenir-se al que dispo-
sen les normes generals del procediment
administratiu comú i la normativa específica

en matèria de protecció d�animals.

TÍTOL VI: NORMES DE CONTROL

Article 63. Obligacions dels posseïdors
1. Els posseïdors de tota classe d�animals

tenen l�obligació de realitzar les vacuna-
cions, tractaments i controls sanitaris exigits
per la normativa vigent, dins els terminis o
amb la periodicitat que estableixi, i conservar
la documentació sanitària acreditativa.

2. També hauran de realitzar les vacuna-
cions, tractaments i controls sanitaris que
ordeni l�Ajuntament de Rubí en atenció a les
circumstàncies concurrents, dins el termini
que es concedeixi, i conservar la documenta-
ció sanitària acreditativa.
Article 64. Obligacions dels veterinaris

1. Els veterinaris que portin a terme vacu-
nacions i tractaments de caràcter obligatori
han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals atesos, el qual ha d�estar a disposició
de l�Ajuntament de Rubí quan ho requereixi
per a portar a terme actuacions dins llur
àmbit competencial.

2. Els veterinaris han d�informar la persona
propietària i/o posseïdora del següent:

a) De l�obligació d�identificar l�animal en
el cas que pertanyi a una espècie d�identifi-
cació obligatòria i no estigui identificat.

b) De l�obligatorietat de registrar-lo en el
cens municipal on resideixi habitualment l�a-
nimal o en el Registre general que gestioni el
departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
Article 65. Protocol en episodis d�agressions

1. En cas que un animal dels compresos
en aquesta ordenança protagonitzi qualsevol
episodi d�agressió a les persones o a altres
animals, caldrà atenir-se al que disposi la
normativa sectorial d�aplicació.

2. Sense perjudici de l�anterior, quan es
tracti de gossos, gats i fures, el posseïdor de
l�animal agressor haurà de:

a) Facilitar les seves dades, les de l�animal
i les del propietari a la persona agredida o al
seus representants legals. En cas d�agressions
a animals, facilitarà les mateixes dades a la
persona propietària i/o posseïdora de l�ani-
mal agredit.

b) Comunicar els fets i les dades anteriors
a l�Ajuntament de Rubí, dins el termini
màxim de 24 hores, i aportar la documenta-
ció preceptiva de l�animal agressor.

c) En cas de gossos, el posseïdor estarà
obligat a facilitar a l�Ajuntament de Rubí
l�observació i el control veterinari, als efectes
de determinar-ne la potencial perillositat.
Aquesta observació es farà preferiblement en
el lloc d�allotjament habitual de l�animal o, si
ho aconsella alguna circumstància, en el
centre que estableixi l�Ajuntament de Rubí, al
qual s�haurà de traslladar l�animal.

3. Els centres sanitaris i els veterinaris de la
ciutat hauran de comunicar a l�Ajuntament
de Rubí les agressions de què tinguin conei-
xement.

4. L�Ajuntament de Rubí es farà càrrec de
l�observació veterinària dels animals de com-
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panyia abandonats o perduts que hagin pro-
tagonitzat episodis d�agressions.

TÍTOL VII: IDENTIFICACIÓ I REGISTRE

Article 66. Animals subjectes a identificació i
registre

1. Els propietaris de gossos, gats i fures han
de procedir a la seva identificació i inscripció
en el registre censal municipal, d�acord amb
el que disposa l�article 10 d�aquesta orde-
nança.

2. La identificació i registre també serà exi-
gible a altres animals als quals la normativa
faci extensius aquests requisits.
Article 67. Dades censals i documentació a
presentar

1. Per a la pràctica de la inscripció, l�Ajun-
tament de Rubí elaborarà el model de
sol·licitud, en el qual es faran constar les
dades següents:

- Dades del propietari o propietaris, si n�hi
ha més d�un: Nom, cognoms i número de
DNI o d�un altre document identificatiu, en
cas de persones estrangeres. Tractant-se de
persones jurídiques, el nom o raó social i el
número de NIF. En tots dos casos, el domicili
i el telèfon.

- Dades del posseïdor o posseïdors, si n�hi
ha més d�un: Nom, cognoms i número de
DNI o d�altre document identificatiu en cas
de persones estrangeres. Tractant-se de per-
sones jurídiques, el nom o raó social i el
número de NIF. En tots dos casos, el domicili
i el telèfon.

- Dades de l�animal: espècie i raça, sexe,
data de naixement, codi d�identificació i el
seu domicili habitual.

2. Tractant-se de gossos considerats poten-
cialment perillosos, les anteriors dades es
completaran amb les que constin a l�expe-
dient de llicència i amb les altres circumstàn-
cies que siguin determinants de la possible
perillositat. La concessió de la llicència i la
inscripció en el cens es faran de manera
simultània, sempre que sigui possible.

3. La documentació que s�haurà de pre-
sentar en el moment de la inscripció serà la
següent:

- DNI o altre document identificatiu de les
persones estrangeres i el NIF, si es tracta de
persones jurídiques, del propietari o propieta-
ris i, si escau, del posseïdor o posseïdors.

- Carnet sanitari de l�animal.
- Passaport internacional de l�animal, si

prové de l�estranger.
- Documentació acreditativa de la identifi-

cació de l�animal.
4. La sol·licitud d�inscripció haurà de ser

signada pel propietari o propietaris i, si n�hi
ha, pel posseïdor o posseïdors.
Article 68. Modificació de les dades censals

1. El propietari i/o el posseïdor de l�animal
hauran de comunicar a l�Ajuntament de Rubí
qualsevol modificació de les dades anteriors,
incloent-hi la mort de l�animal, dins el termi-
ni dels trenta dies naturals següents a la
modificació de què es tracti.

2. Quan la modificació de dades afecti la

condició de propietari i/o posseïdor, caldrà
que la comunicació vagi signada pel nou
propietari i/o posseïdor, amb presentació de
la documentació corresponent.
Article 69. Placa identificativa

1. Els gossos, gats i fures portaran de
manera permanent, als espais d�ús públic en
general i als espais de concurrència pública,
una placa amb un número d�identificació. El
número d�aquesta placa permetrà la localit-
zació de la inscripció en el registre censal.
L�Ajuntament de Rubí facilitarà la placa en el
moment de practicar la inscripció.

2. En cas de destrucció, pèrdua o subtrac-
ció, l�Ajuntament de Rubí facilitarà una altra
placa amb un número d�identificació diferent
de l�originari.

3. El que disposa aquest article s�entén
sense perjudici de l�obligació d�identificar
aquests animals mitjançant microxip homolo-
gat o qualsevol altre sistema d�identificació
que estableixi la normativa.
Article 70. Desaparició, pèrdua o sostracció

Els posseïdors hauran de comunicar a l�A-
juntament de Rubí la desaparició, pèrdua o
sostracció d�un animal de companyia censat
en aquest municipi en el termini màxim de
quaranta-vuit hores, de manera que en quedi
constància. En defecte d�aquesta comunica-
ció, es podrà presumir que l�animal ha estat
abandonat.

TÍTOL VIII: RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I: Infraccions

Article 71. Àmbits normatius i tipificació de
les infraccions

1. Constitueixen infraccions administrati-
ves susceptibles de sanció les accions i omis-
sions que contravenen les obligacions, deu-
res, càrregues i prohibicions que estableixen
la legislació sobre protecció dels animals, la
legislació sobre animals considerats poten-
cialment perillosos, les normes que les
desenvolupen i la present ordenança, en tot
allò que és relacionat amb les competències i
responsabilitats de l�Ajuntament de Rubí.

2. Dins de cada àmbit normatiu, les con-
ductes tipificades com a infracció en aquesta
ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
Article 72. Responsables de les infraccions

1. Serà responsable de les infraccions
administratives la persona física o jurídica
que per acció o omissió hagi comès la infrac-
ció.

2. Si no és possible determinar el grau de
participació de les diferents persones físiques
o jurídiques que han intervingut en la comis-
sió de la infracció, la responsabilitat és
solidària.
Article 73. Infraccions lleus de la legislació
sobre protecció dels animals

Son infraccions lleus de la legislació sobre
protecció dels animals:

1) No inscriure el propietari en el registre
censal, dins el termini establert, un gos, un
gat, una fura o qualsevol altre animal al qual

la normativa faci obligatòria aquesta inscrip-
ció. Quan es tracti d�animals potencialment
perillosos, caldrà atenir-se a la infracció greu
tipificada en l�article 77.8) d�aquesta orde-
nança.

2) No comunicar, dins el termini establert,
el propietari o el posseïdor d�un gos, un gat,
una fura o qualsevol altre animal al qual la
normativa faci obligatòria la inscripció en el
registre censal, qualsevol modificació de les
dades que conté aquest registre, incloent-hi
la mort de l�animal.

3) No portar els veterinaris un arxiu amb
les fitxes clíniques dels animals que s�han
vacunat o tractat obligatòriament, d�acord
amb el que estableixen la Llei de protecció
dels animals i l�article 64.1 d�aquesta orde-
nança.

4) Incomplir els veterinaris el deure de
posar a disposició de l�Ajuntament de Rubí
l�arxiu de fitxes clíniques dels animals que
han estat vacunats o tractats obligatòriament,
quan el requeriment es faci en virtut d�actua-
cions emmarcades en l�exercici de les com-
petències municipals.

5) No informar els veterinaris, a la persona
propietària o posseïdora d�un animal, de l�o-
bligació d�identificar-lo o de registrar-lo,
quan sigui obligat fer-ho.

6) La venda o transmissió d�animals a per-
sones menors de 16 anys i a persones incapa-
citades, sense l�autorització dels qui en tenen
la potestat o la custòdia.

7) Fer cessions definitives o temporals, els
centres de recollida d�animals de companyia,
sense la identificació preceptiva dels animals.
Quan es tracti d�animals potencialment peri-
llosos, caldrà referir-se a la infracció greu
tipificada en l�article 77.7) d�aquesta orde-
nança.

8) Fer donació d�un animal com a premi,
recompensa, gratificació o regal de compen-
sació per raó de qualsevol conducta, activi-
tat, servei o adquisició de naturalesa diferent
a la transmissió onerosa d�animals.

9) Transportar animals incomplint els
requisits establerts per la Llei de protecció
d�animals i l�article 28.1 d�aquesta orde-
nança.

10) No identificar el propietari els gossos,
els gats, les fures i els altres animals als quals
la normativa faci obligatòria aquesta identifi-
cació, o incomplir els requisits establerts per
la Llei de protecció dels animals i la normati-
va que la desenvolupa en relació amb aques-
ta identificació. Quan es tracti d�animals
potencialment perillosos, caldrà referir-se a la
infracció greu tipificada a l�article 77.6) d�a-
questa ordenança.

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

12) Filmar escenes fictícies de crueltat,
maltractament o sofriment d�animals, sense
l�autorització administrativa prèvia.

13) Usar coles o substàncies enganxoses
com a mètode de control de poblacions d�a-
nimals vertebrats, llevat de les excepcions
previstes a la normativa sectorial.
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14) No tenir en lloc visible l�acreditació de
la inscripció en el Registre de nuclis zoolò-
gics, quan es tracti d�establiments d�accés
públic.

15) No tenir actualitzat el llibre de registre
oficial establert per als nuclis zoològics.

16) No tenir actualitzat el llibre de registre
oficial establert per a les institucions, els
tallers i les persones que practiquen activitats
de taxidèrmia.

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

18) Tenir espècies incloses en l�annex de
la Llei de protecció d�animals amb la catego-
ria D, i també parts, ous, cries o productes
obtinguts a partir d�aquests exemplars, llevat
dels casos reglamentats o autoritzats.

19) Practicar la caça, la captura o el
comerç de qualsevol exemplar d�espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, lle-
vat dels supòsits reglamentats.

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

21) Mantenir els animals sense l�alimenta-
ció necessària i suficient o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari, de benestar i de seguretat, si no els
comporta un risc greu per a la salut.

22) Mantenir els animals lligats durant una
gran part del dia o limitar-los de manera
duradora el moviment que els és necessari.

23) No evitar la fugida d�animals. Quan es
tracti d�animals potencialment perillosos,
caldrà referir-se a la infracció greu tipificada
en l�article 77.10) d�aquesta ordenança.

24) Maltractar animals, si no els produeix
resultats lesius.

25) Subministrar a un animal substàncies
que li causin alteracions lleus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats
per la normativa vigent o per prescripció
veterinària.

26) No donar als animals l�atenció vete-
rinària necessària per a garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.

27) Fer qualsevol mena d�anunci o publi-
citat, sigui quin sigui el mitjà o suport, en què
s�ofereixi la venda, donació o qualsevol altra
transmissió d�animals sense la inclusió del
número de registre de nucli zoològic o sense
la inclusió del número de registre d�associa-
ció de protecció i defensa dels animals reco-
neguda com a entitat col·laboradora.

28) No comunicar la persona posseïdora,
la sostracció, pèrdua o desaparició d�un ani-
mal en el termini màxim de 48 hores des que
tingui coneixement del fet. Quan es tracti
d�animals potencialment perillosos, caldrà
referir-se a la infracció greu tipificada en l�ar-
ticle 81.5) d�aquesta ordenança.

29) Qualsevol altra infracció de la legisla-
ció sobre protecció dels animals no tipificada
com a greu o molt greu en els articles 76 i 79
d�aquesta ordenança.
Article 74. Infraccions lleus de la legislació
sobre animals potencialment perillosos

Son infraccions lleus de la legislació sobre
animals potencialment perillosos:

1) No dur a sobre el carnet acreditatiu de

la llicència la persona que condueix o traslla-
da un gos considerat potencialment perillós.

2) No dur a sobre el carnet acreditatiu de
la llicència la persona que trasllada un ani-
mal considerat potencialment perillós, que
no sigui un gos.

3) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, gossos
considerats potencialment perillosos amb
corretja extensible, independentment de la
llargària d�aquesta.

4) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, gossos
considerats potencialment perillosos amb
cadena o corretja no extensible de més de
dos metres de llargària.

5) No comunicar el titular de la llicència
per a la tinença i conducció de gossos consi-
derats potencialment perillosos, dins el termi-
ni de 15 dies, qualsevol variació de les dades
que constin a l�expedient administratiu.

6) No comunicar la renovació de la pòlis-
sa d�assegurança dels animals potencialment
perillosos que constin a l�expedient adminis-
tratiu.

7) Dur simultàniament, als espais d�ús
públic en general o als espais de concurrèn-
cia pública, més d�un gos considerat poten-
cialment perillós.

8) No senyalitzar les instal·lacions que
acullin gossos considerats potencialment
perillosos.

9) Qualsevol altra infracció de la legislació
sobre animals potencialment perillosos no
tipificada com a greu o molt greu en els arti-
cles 77 i 80 d�aquesta ordenança.
Article 75. Infraccions lleus de normes
municipals

Són infraccions lleus de normes munici-
pals:

1) Rentar animals als espais d�ús públic en
general i a les fonts, rius o llacs del terme
municipal.

2) La presència d�animals als llocs esmen-
tats a l�article 22 d�aquesta ordenança.

3) La presència als espais d�ús públic en
general d�animals domèstics que no reunei-
xin els requisits de l�article 20.1.b) d�aquesta
ordenança.

4) La presència d�animals domèstics que
no tinguin finalitat de companyia en espais
de concurrència pública, amb l�excepció dels
centres veterinaris, nuclis zoològics, granges i
certàmens o altres concentracions d�animals
vius autoritzats.

5) No dur els gossos, els gats i les fures, o
qualsevol altre animal per al qual sigui exigi-
ble, la placa identificativa als espais d�ús
públic en general i als espais de concurrència
pública.

6) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, gossos no
considerats potencialment perillosos sense
cadena o corretja, llevat de les excepcions
que s�habilitin conforme al que disposa l�arti-
cle 32 d�aquesta ordenança.

7) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, altres ani-
mals permesos, que no siguin gossos, sense

cadena o corretja o, alternativament, sense la
gàbia transportadora.

8) Als espais d�ús públic en general o als
espais de concurrència pública, no adoptar
les mesures que siguin necessàries per a evi-
tar molèsties a les persones, a altres animals
o a les coses.

9) Als espais d�ús públic en general o als
espais de concurrència pública, l�incompli-
ment de les mesures ordenades en aplicació
de l�article 30.2 d�aquesta ordenança, per a
l�evitació de molèsties a les persones, a altres
animals o a les coses.

10) No senyalitzar a l�entrada i en lloc
visible, la prohibició d�accés d�animals als
locals o establiments de concurrència públi-
ca.

11) Alimentar en habitatges, locals i altres
espais delimitats d�ús privatiu, com també en
espais d�ús públic en general i de concurrèn-
cia pública, els animals peridomèstics o
ensalvatgits sense l�autorització municipal
corresponent.

12) Alimentar en habitatges, locals i altres
espais delimitats d�ús privatiu, com també en
espais d�ús públic en general i de concurrèn-
cia pública, els animals peridomèstics o
ensalvatgits en contra dels criteris o condi-
cions que estableixi l�autorització.

13) Als espais d�ús públic en general o als
espais de concurrència pública, l�incompli-
ment de les mesures ordenades en aplicació
de l�article 31.2 d�aquesta ordenança, per a
l�evitació de molèsties a les persones, a altres
animals o a les coses.

14) Fer cessions definitives o temporals,
els centres de recollida d�animals de com-
panyia, abans que transcorri el termini previst
a la normativa vigent per a la seva recupera-
ció.

15) Transportar animals incomplint els
requisits establerts per l�article 28.2 d�aquesta
ordenança.

16) Transportar animals incomplint els
requisits establerts per l�article 30.1, apartats
d) i g), d�aquesta ordenança.

17) Mantenir els animals en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari i de seguretat, si no comporta perill o
molèsties greus per al veïnat o d�altres perso-
nes.

18) Allotjar els animals en vehicles de
manera habitual o temporal.

19) Mantenir els animals en vehicles esta-
cionats per un període superior a 4 hores,
sempre que es compleixin les condicions de
ventilació i temperatura adequades.

20) Mantenir els animals en vehicles esta-
cionats, independentment de la durada, si no
es compleixen les condicions de ventilació i
temperatura adequades, sempre que això no
els comporti risc greu per a la salut.

21) No conservar la documentació sanità-
ria acreditativa de les vacunacions, tracta-
ments i controls dispensats als animals quan
són exigits per la normativa vigent.

22) Permetre que els animals orinin a les
façanes d�edificis i al mobiliari urbà.

23) No facilitar el posseïdor del gos, gat o
fura agressor al perjudicat, les seves dades,
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les de l�animal i les del seu propietari.
24) En els episodis d�agressions, no comu-

nicar el posseïdor del gos, gat o fura agressor,
els fets, les seves dades, les de l�animal i les
del seu propietari a l�Ajuntament de Rubí
dins el termini màxim de 24 hores o no apor-
tar dins el mateix termini la documentació
preceptiva de l�animal agressor.

25) No aportar els certificats veterinaris
oportuns quan així ho requereixi l�Ajunta-
ment de Rubí.

26) Oposar resistència lleu a la funció ins-
pectora, posar entrebancs lleus a la inspecció
d�instal·lacions que allotgin animals o la
negativa o resistència lleus a subministrar
dades o a facilitar informació o documenta-
ció. Aquestes conductes es consideraran lleus
mentre no existeixi requeriment previ o no hi
concorrin circumstàncies que permetin tipifi-
car com a greu la resistència. Quan es tracti
d�animals potencialment perillosos, caldrà
referir-se a la infracció greu tipificada en l�ar-
ticle 77.4) d�aquesta ordenança.

27) La inobservança de les obligacions
d�aquesta ordenança quan no tingui trans-
cendència greu per a la higiene, seguretat i/o
tranquil·litat de les persones o la dels altres
animals, els béns i el medi ambient.

28) No comunicar els centres sanitaris i els
veterinaris de la ciutat a l�Ajuntament de
Rubí les agressions de què tinguin coneixe-
ment.

29) Qualsevol altra infracció de normes
municipals no tipificada com a greu o molt
greu en els articles 78 i 81 d�aquesta orde-
nança.
Article 76. Infraccions greus de la legislació
sobre protecció dels animals

Son infraccions greus de la legislació sobre
protecció dels animals:

1) Mantenir els animals sense l�alimenta-
ció necessària i suficient o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari, de benestar i de seguretat, si els
comporta risc greu per a la salut.

2) No tenir el llibre de registre oficial esta-
blert per als nuclis zoològics o no tenir-lo
diligenciat per l�administració competent.

3) No tenir el llibre de registre oficial esta-
blert per a les institucions, els tallers i les per-
sones que practiquen activitats de taxidèrmia
o no tenir-lo diligenciat per l�administració
competent.

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

5) Fer cessions definitives o temporals, els
centres de recollida d�animals de companyia,
sense la vacunació preceptiva.

6) Incomplir, els nuclis zoològics, qualse-
vol de les condicions i els requisits establerts
en el títol IV de la Llei de protecció dels ani-
mals i en l�article 58 d�aquesta ordenança,
amb l�excepció de les lletres d) i f) del mateix
article, la infracció de les quals es tipifica
com a lleu.

7) Fer qualsevol mena de transmissió fora
de mercats, fires, certàmens o d�altres con-
centracions d�animals vius, centres de cria i

establiments de venda autoritzats, llevat de
les transmissions entre les persones particu-
lars que es limitin a llurs animals de compan-
yia, no tinguin afany de lucre i en què es
garanteixi el benestar de l�animal.

8) Vendre animals o fer-ne donació, els
centres de cria i els establiments de venda, si
no han estat inscrits en el Registre de Nuclis
Zoològics.

9) Anul·lar el sistema d�identificació dels
animals sense prescripció ni control veterina-
ris.

10) No mantenir en captivitat o en les con-
dicions que per via reglamentària s�estableixi,
o exhibir i passejar per les vies i els espais
públics, animals salvatges pertanyents a espè-
cies de comerç permès que per llurs carac-
terístiques puguin causar danys a les perso-
nes, als béns i al medi ambient.

11) La presència d�animals de la fauna sal-
vatge autòctona i no autòctona considerats
potencialment perillosos en espais de con-
currència pública, excepció feta dels centres
veterinaris, nuclis zoològics, granges i certà-
mens o altres concentracions d�animals vius
autoritzades, sense perjudici de la prohibició
relativa als circs a què es refereix l�article
4.23) d�aquesta ordenança.

12) Fer tir al colom i altres pràctiques assi-
milables.

13) Incomplir l�obligació de transmetre
animals en les condicions a què fa referència
l�article 24.1.c) de la Llei de protecció dels
animals i l�article 56 d�aquesta ordenança.

14) No lliurar la documentació exigida en
tota transmissió d�animals, conforme al que
disposa l�article 56.1.e) d�aquesta ordenança.

15) Fer cessions definitives o temporals,
els centres de recollida d�animals de com-
panyia, sense lliurar la documentació precep-
tiva prevista a l�article 53.6 d�aquesta orde-
nança.

16) Maltractar o agredir físicament els ani-
mals, si els comporten conseqüències greus
per a la salut.

17) Fer matances públiques d�animals.
18) Instal·lar atraccions firals giratòries

amb animals vius lligats i altres assimilables.
19) Fer un ús no autoritzat d�animals en

espectacles.
20) Subministrar substàncies a un animal

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

21) Practicar la caça, la captura en viu, la
venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l�exhi-
bició pública d�animals, i també de parts,
d�ous o de cries d�exemplars d�espècies de la
fauna autòctona i no autòctona declarades
protegides per tractats i convenis internacio-
nals vigents a l�Estat espanyol.

22) 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 en l�annex de la Llei de
protecció d�animals amb la categoria C, i
també de parts, d�ous, de cries o de produc-
tes obtinguts a partir d�aquests exemplars.

23) Practicar la caça, la captura en viu, el

comerç, l�exhibició pública i la taxidèrmia
d�exemplars de les espècies incloses en l�an-
nex de la Llei de protecció d�animals amb la
categoria D, i també de parts, d�ous, de cries
o de productes obtinguts a partir d�aquests
exemplars, llevat dels casos reglamentats o
autoritzats.

24) No estar inscrit en el Registre de
Nuclis Zoològics.

25) Quan no es tracti d�animals conside-
rats potencialment perillosos, oposar resistèn-
cia greu a la funció inspectora, posar entre-
bancs greus a la inspecció d�instal·lacions
que allotgin animals o la negativa o resistèn-
cia greus a subministrar dades o a facilitar
informació o documentació. Aquestes con-
ductes es consideraran greus a partir del
moment en què existeixi requeriment previ,
sense perjudici de la concurrència d�altres
circumstàncies que permetin valorar la grave-
tat de la resistència. Quan es tracti d�animals
potencialment perillosos caldrà referir-se a la
infracció greu tipificada en l�article 77.4) d�a-
questa ordenança.

26) El subministrament de dades o infor-
mació inexacta o de documentació falsa en
l�exercici de la funció inspectora. Quan es
tracti d�animals potencialment perillosos
caldrà referir-se a la infracció greu tipificada
en l�article 77.5) d�aquesta ordenança.

27) No donar als animals l�atenció vete-
rinària necessària per a garantir-ne la salut, si
això els causa perjudicis greus.

28) Abandonar animals, si s�ha fet en unes
circumstàncies que no comporten cap risc
per a l�animal. Quan es tracti d�animals
potencialment perillosos caldrà referir-se a la
infracció molt greu tipificada a l�article 80.1)
d�aquesta ordenança.

29) Caçar en espais declarats reserves
naturals de fauna salvatge on la caça està
prohibida i en refugis de fauna salvatge, lle-
vat dels casos autoritzats pel departament
competent en matèria de medi ambient.

30) Incomplir les obligacions establertes
per l�article 22.4 de la Llei de protecció dels
animals de procurar el benestar dels animals
emprats en curses una vegada finalitzada llur
participació en aquestes.

31) Participar en competicions i curses en
les quals es fan apostes sobre animals que no
estan identificats i registrats en el Registre
d�Animals de Competició.

32) Posseir o emprar arts de caça o captu-
ra prohibits, o comerciar-hi, especificats en
l�annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8
de setembre, pel qual es declaren les espè-
cies de caça i pesca i s�estableixen les nor-
mes per a la seva protecció, o bé en la norma
que el substitueixi, llevat dels casos regla-
mentats o autoritzats.

33) Incomplir l�obligatorietat d�esterilitzar
els animals de companyia en tota transmis-
sió, llevat dels casos en què la normativa
estableixi el contrari.

34) Reincidir en la comissió de qualsevol
infracció lleu de l�article 73. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
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Article 77. Infraccions greus de la legislació
sobre animals potencialment perillosos

Son infraccions greus de la legislació sobre
animals potencialment perillosos:

1) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, gossos
considerats potencialment perillosos sense
morrió.

2) Dur, als espais d�ús públic en general o
als espais de concurrència pública, gossos
considerats potencialment perillosos sense
cadena o corretja.

3) No contractar l�assegurança de respon-
sabilitat civil. S�equipara a la no contractació
de l�assegurança la pèrdua de vigència d�a-
questa per manca de renovació.

4) Oposar resistència a la funció inspecto-
ra, posar entrebancs a la inspecció
d�instal·lacions que allotgin animals o la
negativa o resistència a subministrar dades o
a facilitar informació o documentació.

5) Subministrar dades o informació inexac-
ta o documentació falsa en exercici de la fun-
ció inspectora.

6) No identificar un animal potencialment
perillós, quan es tracti d�una espècie per a la
qual es demani aquesta identificació.

7) Fer cessions definitives o temporals, els
centres de recollida d�animals de companyia,
sense la identificació preceptiva dels gossos
considerats potencialment perillosos.

8) No inscriure, el propietari, un animal
potencialment perillós en el registre corres-
ponent, sempre que aquest sigui un requisit
exigit.

9) No complir les mesures de seguretat
establertes per les instal·lacions que acullin
gossos o altres animals considerats potencial-
ment perillosos.

10) Deixar solt un animal potencialment
perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per a evitar la seva fugida o pèr-
dua.

11) No dur a terme els tests de comporta-
ment dels gossos progenitors potencialment
perillosos, als centres de cria.

12) Reincidir en la comissió de qualsevol
infracció lleu de l�article 74. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
Article 78. Infraccions greus de normes
municipals

Són infraccions greus de normes munici-
pals:

1) Fer o deixar beure els animals aigua en
contacte amb les aixetes de les fonts públi-
ques.

2) Conduir o traslladar animals potencial-
ment perillosos sota la influència de begudes
alcohòliques o substàncies estupefaents o
psicotròpiques

3) No adoptar les mesures necessàries per
a impedir que la tranquil·litat i el descans
dels veïns siguin alterats, a qualsevol hora del
dia, pel comportament dels animals, amb
especial atenció a les hores nocturnes i als
animals que es trobin en patis, terrasses, gale-
ries, balcons o altres espais oberts.

4) No adoptar en balcons, terrasses i simi-

lars les mesures necessàries per a evitar que
els animals, especialment gossos o gats,
puguin afectar amb les seves deposicions
fecals i/o orins els pisos inferiors, els adja-
cents o els espais d�ús públic en general.

5) L�incompliment de les limitacions
d�espècies i/o del nombre màxim d�exem-
plars que hagin estat permesos.

6) No facilitar, el posseïdor del gos agres-
sor, la seva observació i control veterinari als
efectes de determinar-ne la potencial perillo-
sitat o impedir o dificultar el seu trasllat al
centre que estableixi l�Ajuntament de Rubí.

7) Entrar animals contravenint la prohibi-
ció d�accés dictada pel titular o responsable
d�un espai de concurrència pública.

8) Entrar o permetre l�entrada d�animals a
les piscines d�ús públic i als locals destinats
al comerç minorista d�alimentació, excepció
feta dels gossos pigall, la resta de gossos d�as-
sistència i els de les empreses de seguretat i
de les forces i cossos de seguretat en exercici
de les seves funcions.

9) Entrar o permetre l�entrada de qualsevol
animal, tret dels gossos de les empreses de
seguretat i de les forces i cossos de seguretat
en exercici de les seves funcions, a les zones
on s�elaboren i manipulen aliments, com
també a l�àrea de treball i a l�àrea de prepara-
ció dels materials dels establiments on es rea-
litzen pràctiques de tatuatge, micropigmenta-
ció i/o pírcing.

10) Als espais d�ús públic en general o als
espais de concurrència pública, no adoptar
les mesures que siguin necessàries per a evi-
tar riscos a les persones, a altres animals o a
les coses.

11) Als espais d�ús públic en general o als
espais de concurrència pública, l�incompli-
ment de les mesures ordenades en aplicació
de l�article 30.2 d�aquesta ordenança, per a
l�evitació de riscos a les persones, a altres
animals o a les coses.

12) Als espais d�ús públic en general, no
recollir les deposicions fecals de qualsevol
animal. Quan la infracció es cometi en els
llocs esmentats a l�article 22, caldrà referir-se
a la infracció molt greu tipificada en l�article
81.1) d�aquesta ordenança.

13) No dipositar les deposicions fecals
recollides en una paperera, contenidor o als
llocs que determini l�Ajuntament.

14) Permetre que els animals facin les
seves deposicions fecals o orins als llocs
esmentats a l�article 22 d�aquesta ordenança.

15) L�incompliment de les mesures orde-
nades per l�Ajuntament de Rubí per al control
de poblacions d�animals peridomèstics o sal-
vatges urbans.

16) L�incompliment de les mesures orde-
nades per l�Ajuntament de Rubí per tal d�evi-
tar que les poblacions d�animals peridomès-
tics o salvatges urbans causin perjudicis o
inconvenients que no afectin la salut o la
salubritat.

17) No disposar, els nuclis zoològics, de la
preceptiva autorització municipal o incom-
plir les condicions imposades en l�autoritza-
ció. Quan els nuclis zoològics restin subjec-
tes a la llicència prevista a l�Ordenança

municipal reguladora de la intervenció muni-
cipal en les activitats i instal·lacions, la
manca d�aquesta llicència o l�incompliment
de les seves condicions se sancionaran d�a-
cord amb allò previst a l�esmentada orde-
nança.

18) Mantenir els animals en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari i de seguretat, si comporta perill o
molèsties greus per al veïnat o d�altres perso-
nes.

19) No donar als animals l�atenció vete-
rinària necessària per a prevenir la transmis-
sió de malalties a les persones o a altres ani-
mals.

20) La inobservança de les obligacions
d�aquesta ordenança quan tinguin trans-
cendència greu per la higiene, seguretat i/o
tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes o la
dels altres animals, els béns i el medi
ambient.

21) No adoptar les mesures necessàries
per a l�eliminació sanitària dels cadàvers d�a-
nimals, d�acord amb la normativa sectorial
aplicable.

22) No adoptar, els nuclis zoològics, les
mesures necessàries per a l�eliminació dels
residus sanitaris i d�altre tipus, d�acord amb
la normativa sectorial aplicable.

23) Mantenir els animals en vehicles esta-
cionats, independentment de la durada, si no
es compleixen les condicions de ventilació i
temperatura adequades, sempre que això els
comporti un risc greu per a la salut.

24) Reincidir en la comissió de qualsevol
infracció lleu de l�article 75. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
Article 79. Infraccions molt greus de la
legislació sobre protecció dels animals

Son infraccions molt greus de la legislació
sobre protecció dels animals:

1) Maltractar o agredir físicament els ani-
mals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.

2) Sacrificar gossos, gats i fures fora dels
casos esmentats per l�article 11.2 de la Llei
de protecció dels animals.

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

4) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits
mitjançant l�ús d�armes de foc sense l�autorit-
zació corresponent del departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

5) No evitar la fugida d�animals d�espècies
de fauna salvatge no autòctona, d�animals de
companyia exòtics o d�híbrids de manera que
pugui comportar una alteració ecològica
greu.

6) Esterilitzar animals, practicar mutila-
cions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condi-
cions i els requisits establerts per la Llei de
protecció dels animals.

7) Organitzar baralles de gossos, de galls o
d�altres animals, i també participar de qualse-
vol manera en aquest tipus d�actes. Quan es
tracti de gossos potencialment perillosos,
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caldrà referir-se a la infracció molt greu tipifi-
cada en l�article 80 d�aquesta ordenança.

8) Mantenir els animals sense l�alimenta-
ció necessària i suficient o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari, de benestar i de seguretat, si els
comporta un risc molt greu per a la salut.

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

10) 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 la Llei de protecció
dels animals en l�annex amb les categories A
i B, i també de parts, d�ous i de cries d�a-
quests exemplars.

11) Reincidir en la comissió de qualsevol
infracció greu de l�article 76. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
Article 80. Infraccions molt greus de la
legislació sobre animals potencialment
perillosos

Son infraccions molt greus de la legislació
sobre animals potencialment perillosos:

1) Abandonar un animal potencialment
perillós, independentment de les circumstàn-
cies en què això s�hagi fet.

2) Tenir o conduir gossos potencialment
perillosos sense llicència.

3) Tenir, sense llicència, animals poten-
cialment perillosos diferents dels gossos.

4) En les vendes o transmissions per qual-
sevol títol d�un animal potencialment
perillós, lliurar l�animal a una persona sense
llicència.

5) Adquirir un gos potencialment perillós
persones menors d�edat o privades judicial-
ment o governativament de la seva tinença.

6) Fer activitats d�ensinistrament d�atac i
de defensa de gossos en espais d�ús públic en
general.

7) Fer activitats d�ensinistrament d�atac i
de defensa de gossos en centres o
instal·lacions que no disposin de l�autoritza-
ció corresponent.

8) Ensinistrar animals potencialment peri-
llosos sense disposar del certificat de capaci-
tació.

9) Fer activitats d�ensinistrament d�atac i
de defensa de gossos sense acreditació pro-
fessional oficial.

10) Ensinistrar animals per activar la seva
agressivitat o per a finalitats prohibides.

11) L�organització o celebració de concur-
sos, exercicis, exhibicions o espectacles d�a-
nimals potencialment perillosos, o la partici-
pació en aquests esdeveniments, destinats a
demostrar l�agressivitat dels animals.

12) Participar de qualsevol manera en la
realització de combats de gossos potencial-
ment perillosos, en els termes que s�establei-
xen legalment. La participació inclou també

l�organització.
13) Reincidir en la comissió de qualsevol

infracció greu de l�article 77. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
Article 81. Infraccions molt greus de normes
municipals

Són infraccions molt greus de normes
municipals:

1) Als llocs esmentats a l�article 22, no
recollir les deposicions fecals de qualsevol
animal.

2) L�incompliment de les mesures ordena-
des per l�Ajuntament de Rubí per tal d�evitar
que les poblacions d�animals peridomèstics o
salvatges urbans causin problemes de salut o
d�insalubritat.

3) En els supòsits de recuperació d�un gos
potencialment perillós, fer, el centre de reco-
llida, lliurament de l�animal a una persona
sense llicència.

4) En el supòsit previst a l�article 53.5.b)
d�aquesta ordenança, incomplir, el propietari
i/o posseïdor, la seva obligació de fer-se
càrrec de l�animal una vegada ha tingut lloc
la devolució per part del cessionari temporal.

5) No comunicar, la persona posseïdora,
la sostracció, pèrdua o desaparició d�un ani-
mal considerat potencialment perillós, en el
termini màxim de 48 hores des del moment
que tingui coneixement del fet.

6) Mantenir els animals en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienico-
sanitari i de seguretat, si això comporta perill
o molèsties molt greus per al veïnat o d�altres
persones.

7) La presència d�animals salvatges en els
circs instal·lats al terme municipal, tant si s�u-
tilitzen en l�espectacle com si no.

8) Mantenir els animals en vehicles esta-
cionats, independentment de la durada, si no
es compleixen les condicions de ventilació i
temperatura adequades i això els comporta
risc molt greu per a la salut.

9) Reincidir en la comissió de qualsevol
infracció greu de l�article 78. Als efectes de la
reincidència, cal atenir-se al que estableix
l�article 86.2 d�aquesta ordenança.
Capítol II: Sancions

Article 82. Tipus de sancions
1. Les infraccions comeses seran sempre

sancionades amb multa, les quanties de les
quals s�indiquen en els articles següents.

2. La imposició de la multa comporta, en
tots els casos, el comís de les arts de caça o
captura i dels instruments amb què s�hagi dut
a terme, els quals poden ser retornats a la
persona propietària un cop abonada la san-
ció, llevat que es tracti d�arts de caça o cap-
tura prohibits.

3. La imposició de la multa pot comportar
com a sanció accessòria el comís dels ani-
mals objecte de la infracció, sense perjudici
del comís preventiu, d�acord amb el que
estableixen els articles 89 i 90 d�aquesta
ordenança.

4. Tractant-se d�animals considerats poten-
cialment perillosos, també poden acordar-se

com a sancions accessòries l�esterilització o
el sacrifici d�aquests animals, la clausura de
l�establiment i la suspensió temporal o defini-
tiva de la llicència per a la seva tinença,
quan es tracti d�infraccions greus o molt
greus.

En cas de suspensió temporal de la llicèn-
cia, la durada de la sanció serà d�un màxim
de cinc anys. Per a graduar la durada de la
suspensió caldrà atenir-se als criteris esta-
blerts a l�article 86.
Article 83. Multes per infraccions de la
legislació sobre protecció dels animals

Les infraccions seran sancionades amb
multes de les quanties següents:

a) Infraccions lleus de l�article 73 d�aques-
ta ordenança: de 100,00 EUR fins a 400,00
EUR.

b) Infraccions greus de l�article 76 d�a-
questa ordenança: de 401,00 EUR fins a
2.000,00 EUR.

c) Infraccions molt greus de l�article 79
d�aquesta ordenança: de 2.001,00 EUR fins a
20.000,00 EUR.
Article 84. Multes per infraccions de la
legislació sobre animals potencialment
perillosos

Les infraccions seran sancionades amb
multes de les quanties següents:

a) Infraccions lleus de l�article 74 d�aques-
ta ordenança: de 150,00 EUR fins a 300,00
EUR.

b) Infraccions greus de l�article 77 d�a-
questa ordenança: de 301,00 EUR fins a
2.404,00 EUR.

c) Infraccions molt greus de l�article 80
d�aquesta ordenança: de 2.405,00 EUR fins a
30.050,00 EUR.
Article 85. Multes per infraccions de normes
municipals

Les infraccions seran sancionades amb
multes de les quanties següents:

a) Infraccions lleus de l�article 75 d�aques-
ta ordenança: de 30,00 EUR fins a 120,00
EUR.

b) Infraccions greus de l�article 78 d�a-
questa ordenança: de 121,00 EUR fins a
600,00 EUR.

c) Infraccions molt greus de l�article 81
d�aquesta ordenança: de 601,00 EUR fins a
901,00 EUR.
Article 86. Criteris de graduació de les
multes

1. Per a graduar la quantia de les multes es
tindran en compte els criteris següents:

a) La transcendència social o sanitària i el
perjudici causat per la infracció comesa, tant
a les persones com als mateixos animals
objecte d�infracció, a d�altres animals, a les
coses, a les vies i els espais públics o al medi
natural.

b) L�ànim de lucre il·lícit i la quantia del
benefici obtingut en la comissió de la infrac-
ció.

c) La reiteració o la reincidència en la
comissió d�infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al
medi ambient o l�elevat cost de reparació.
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e) El volum de negoci de l�establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona

infractora.
g) El grau d�intencionalitat en la comissió

de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reiteració o reincidència si en el

moment de cometre�s la infracció no ha
transcorregut un any, comptat de data a data,
des de la imposició per resolució ferma d�una
altra sanció amb motiu d�una infracció de la
mateixa qualificació. Si s�hi aprecia reiteració
o reincidència, la quantia de les multes es
pot incrementar fins al doble de l�import
màxim de la multa corresponent a la infrac-
ció comesa, sense excedir en cap cas el límit
més alt fixat per a la infracció molt greu.
Capítol III: Comís d�animals

Secció primera: El comís no vinculat a
infraccions
Article 87. El comís preventiu per a la
determinació de la perillositat

1. En els supòsits previstos a l�article 13
d�aquesta ordenança, l�Ajuntament de Rubí
podrà comissar el gos per a sotmetre�l a la
valoració corresponent.

2. El comís preventiu es podrà executar de
manera immediata abans de l�inici del
corresponent procediment, supòsit en el qual
caldrà la ratificació posterior de la mesura
dins el termini legalment exigit.

3. El comís preventiu també podrà es acor-
dar, com a mesura provisional, dins el proce-
diment iniciat.

4. Vist l�informe de valoració correspo-
nent, la mesura s�aixecarà quan es consideri
procedent. En cas que hi concorrin cir-
cumstàncies que aconsellin la no devolució
de l�animal al seu propietari i/o posseïdor, la
resolució del procediment haurà de determi-
nar la destinació final de l�animal.

5. Totes les despeses derivades seran a
càrrec del propietari i/o posseïdor.
Article 88. El comís d�animals cedits
temporalment

1. En el supòsit previst a l�article 53.5.b)
d�aquesta ordenança, l�Ajuntament de Rubí
podrà comissar l�animal al cessionari tempo-
ral.

2. El comís preventiu es podrà executar i
acordar conforme al que disposen els apar-
tats 2 i 3 de l�article anterior. En cas contrari,
el comís serà procedent, si escau, un cop dic-
tada la resolució corresponent.

3. Totes les despeses derivades seran a
càrrec del cessionari temporal.
Article 89. El comís d�espècies i/o nombre
d�exemplars

1. Els animals de companyia eventualment
comissats conforme al que disposa l�article
62 d�aquesta ordenança es duran a un centre
de recollida i podran ser recuperats per l�inte-
ressat en qualsevol moment dins el termini
de 20 dies naturals. Transcorregut el termini
sense recuperar els animals, aquests es consi-
deraran abandonats i podran ser cedits defi-
nitivament o temporalment o, si escau, sacri-
ficats d�acord amb la normativa aplicable. La

recuperació serà possible únicament si s�a-
credita plenament la desaparició de les cir-
cumstàncies que motivaren el comís.

2. Quan els animals susceptibles de comís
no siguin domèstics de companyia, caldrà
atenir-se al que disposi la normativa sectorial
aplicable.

3. El comís preventiu es podrà executar i
acordar conforme al que disposen els apar-
tats 2 i 3 de l�article 87.

4. Totes les despeses derivades seran a
càrrec del propietari i/o posseïdor.

Secció segona: El comís en casos d�infrac-
cions
Article 90. El comís preventiu

1. L�Ajuntament de Rubí podrà comissar
preventivament els animals, sempre que hi
hagi indicis racionals d�infracció de les dis-
posicions d�aquesta ordenança o de la nor-
mativa vigent.

2. D�acord amb el que disposen els apar-
tats 2 i 3 de l�article 87, el comís preventiu
podrà executar-se de manera immediata
abans de l�inici del corresponent procedi-
ment sancionador, amb ratificació posterior,
o acordar-se durant la tramitació com a
mesura provisional.

3. La mesura restarà en vigor fins a la reso-
lució del procediment sancionador, sense
perjudici que es pugui acordar abans l�aixe-
cament, si han desaparegut les circumstàn-
cies que n�havien determinat l�aplicació.

4. En cas que s�aixequi la mesura preventi-
va, seran a càrrec de l�infractor totes les des-
peses derivades.
Article 91. La sanció accessòria de comís

1. La resolució que posi fi al procediment
sancionador podrà establir el comís com a
sanció accessòria.

2. Si existeix comís preventiu, la resolució
decidirà sobre el seu manteniment o aixeca-
ment.

3. En cas d�imposar-se el comís o mante-
nir-se el preventiu, la resolució haurà de
determinar la destinació final de l�animal. En
aquest cas, seran a càrrec de l�infractor totes
les despeses derivades fins al moment de dic-
tar-se la resolució.

4. En cas d�aixecar-se el comís preventiu,
es procedirà a la devolució de l�animal al seu
propietari i/o posseïdor i totes les despeses
ocasionades seran a càrrec de l�infractor.
Article 92. Motivació del comís

El comís, ja sigui preventiu o no, s�execu-
tarà o acordarà de manera discrecional,
tenint en compte els criteris esmentats a l�ar-
ticle 86 d�aquesta ordenança.
Capítol IV: Commutació de sancions

Article 93. Commutació de sancions
1. L�Ajuntament de Rubí podrà substituir,

en la resolució de l�expedient sancionador o
posteriorment, la sanció de multa per ses-
sions formatives, participació en activitats
cíviques o altres tipus de treballs per a la
comunitat, sempre que hi hagi consentiment
previ de l�interessat.

2. Les sancions accessòries es mantindran

malgrat que l�infractor accepti la commutació
que se li pugui proposar.

3. L�exercici d�aquesta facultat de commu-
tació resta condicionat al seu desenvolupa-
ment i concreció, d�acord, quan escaigui,
amb el que estableix la normativa específica.
Capítol V: Multes coercitives

Article 94. Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no

compleix les obligacions establertes per la
Llei de protecció dels animals i per aquesta
ordenança, l�Ajuntament de Rubí la podrà
requerir perquè, en un termini suficient, les
compleixi, amb l�advertiment que, en el cas
contrari, se li imposarà una multa coercitiva
amb assenyalament de quantia, si escau, i
fins a un màxim de 500,00 EUR, sens perju-
dici de les sancions aplicables.

2. En cas d�incompliment, es podran dur a
terme requeriments successius, fins a un
màxim de tres. A cada requeriment, la multa
coercitiva pot ser incrementada el 20 per
cent respecte de la multa acordada en el
requeriment anterior.

3. Els terminis concedits seran suficients
per poder dur a terme la mesura de què es
tracti i per evitar els danys que es puguin pro-
duir si no s�adopta la mesura en el temps
corresponent.

4. La competència per a imposar les mul-
tes coercitives correspondrà al mateix òrgan
municipal que la té per a imposar les san-
cions.
Capítol VI: Exercici de la potestat
sancionadora

Article 95. Administració competent per a
sancionar

1. L�Ajuntament de Rubí serà competent
per a la imposició de les sancions en els
casos següents, llevat que es tracti d�infrac-
cions relatives a la fauna salvatge autòctona:

a) Per la comissió de les infraccions lleus
tipificades en l�article 73 d�aquesta orde-
nança.

b) Per la comissió de les infraccions lleus,
greus i molt greus tipificades en els articles
74, 75, 77, 78, 80 i 81 d�aquesta ordenança.

2. La imposició de les sancions per les
infraccions relatives a la fauna salvatge
autòctona i, en tot cas, per les infraccions
greus i molt greus tipificades en els articles
76 i 79 d�aquesta ordenança, correspondrà a
l�òrgan competent de la Generalitat de Cata-
lunya.

3. En els casos en què l�Ajuntament de
Rubí ostenta la potestat sancionadora, l�òrgan
competent per a imposar les sancions serà:

a) L�alcalde o l�alcaldessa, per la comissió
de les infraccions lleus, greus i molt greus
tipificades en els articles 73, 74, 75, 78 i 81
d�aquesta ordenança.

b) El ple de la corporació, per la comissió
de les infraccions greus i molt greus tipifica-
des en els articles 77 i 80 d�aquesta orde-
nança.
Article 96. Concurs real d�infraccions

1. Quan concorrin diversos fets que donin
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lloc a diverses infraccions, s�imposaran al
responsable totes les sancions que correspon-
guin a les infraccions comeses.

2. L�Ajuntament de Rubí només podrà san-
cionar les infraccions respecte de les quals
ostenta competència sancionadora.
Article 97. Concurs ideal d�infraccions

1. En el supòsit que uns mateixos fets
siguin constitutius de dues o més infraccions,
o quan una d�elles sigui mitjà necessari per a
cometre l�altra o altres, s�imposarà la sanció
corresponent a la infracció més greu.

2. La sanció resultant de la regla anterior
no podrà excedir de la que representi la
suma de les sancions màximes que corres-
pondria aplicar si totes les infraccions se san-
cionessin separadament.

3. L�Ajuntament de Rubí només podrà
apreciar el concurs ideal d�aquelles infrac-
cions respecte de les quals ostenta competèn-
cia sancionadora.
Article 98. Prescripció de les infraccions

1. En matèria d�animals potencialment
perillosos, els terminis de prescripció de les
infraccions seran els següents:

a) Infraccions lleus: 6 mesos.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
2. Els terminis de prescripció de la resta

d�infraccions, llevat que existeixi normativa
específica que n�estableixi d�altres, seran els
següents:

a) Infraccions lleus: 6 mesos.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
3. Aquests terminis de prescripció es

comptaran des de la data de la comissió de la
infracció.
Article 99. Prescripció de les sancions

1. En matèria d�animals potencialment
perillosos, els terminis de prescripció de les
sancions seran els següents:

a) Infraccions lleus: 1 any.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
2. Els terminis de prescripció de la resta de

sancions, llevat que existeixi normativa
específica que n�estableixi d�altres, seran els
següents:

a) Infraccions lleus: 1 any.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
3. Aquests terminis de prescripció es

comptaran des de la data en què la resolució
sancionadora esdevé ferma.
Article 100. Delegació de la competència
sancionadora

L�alcalde o l�alcaldessa i el ple podran
delegar les seves competències en altres
òrgans de la corporació en els termes i condi-
cions fixats per la normativa de règim local i,
si escau, per la normativa bàsica sobre règim
jurídic de les administracions públiques.
Article 101. Procediment sancionador

Per a imposar les sancions tipificades en
aquesta ordenança se seguirà el procediment
sancionador regulat pel Decret 278/1993, de

9 de novembre, sobre el procediment sancio-
nador aplicable als àmbits de competència
de la Generalitat, i també la Llei de l�Estat
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Disposicions addicionals

Primera. Habilitació per a l�establiment
d�altres condicions específiques per als nuclis
zoològics.

A més de les condicions que figuren al
capítol VI, del títol IV, d�aquesta ordenança,
per decret d�alcaldia o per acord de la Junta
de Govern Local es podran establir per als
nuclis zoològics altres condicions aplicables
als locals o espais o relatives als animals.

Segona. Habilitació per a la prohibició de
la presència d�animals

A més dels llocs esmentats a l�article 22
d�aquesta ordenança, per decret d�alcaldia o
per acord de la Junta de Govern Local es
podran establir altres llocs o espais on resti
prohibida la presència de tots o d�alguns ani-
mals.

Tercera. Habilitació per a la determinació
d�espais i/o horaris per a l�esbarjo dels gos-
sos.

Per decret d�alcaldia o per acord de la
Junta de Govern Local es podran determinar
es spais i/o horaris per a l�esbarjo dels gossos
d�acord amb el que disposa l�article 32 d�a-
questa ordenança, amb indicació de les nor-
mes de seguretat i d�higiene aplicables.

Quarta. Habilitació per a l�establiment de
criteris o condicions de les autoritzacions per
a donar aliments als animals peridomèstics o
ensalvatgits

Per decret d�alcaldia o per acord de la
Junta de Govern Local s�establiran els criteris
o condicions per a la concessió de l�autorit-
zació prevista a l�article 60.3, en relació amb
els articles 5.2.c), 31.1.d) i 36.2.c), d�aquesta
ordenança.

En relació amb l�anterior, l�Alcaldia o la
Junta de Govern Local decidiran les espècies
respecte de les quals serà possible concedir
aquesta autorització, en funció de les cir-
cumstàncies de cada moment.

Cinquena. Habilitació per a la commuta-
ció de sancions

Conforme al que disposa l�article 93.3 d�a-
questa ordenança, per decret d�alcaldia o per
acord de la Junta de Govern Local es podran
desenvolupar i concretar els diversos aspec-
tes sobre la commutació de les sancions de
multa, en especial la seva proporcional equi-
valència, els mitjans d�oferta per al compli-
ment substitutori, els mitjans de control d�a-
quest compliment i, quan escaigui, el resca-
balament de despeses que s�originin i la pro-
tecció de l�infractor en matèria de Seguretat
Social i de prevenció de riscos laborals.

Sisena. Règims d�inspecció i sanció
Els règims d�inspecció i sanció regulats en

aquesta ordenança s�apliquen sense perjudici
dels establerts per les normes sectorials.

Setena. Normes d�aplicació supletòria
En tot allò no previst en aquesta orde-

nança caldrà atenir-se al que disposen el

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d�abril, pel
qual s�aprova el Text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals; la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos; la Llei de l�Estat
50/1999, de 23 de desembre, sobre règim
jurídic de la tinença d�animals potencialment
perillosos, i el seu reglament de desenvolupa-
ment, aprovat pel Reial Decret 287/2002, de
22 de març; el Decret 170/2002, d�11 de
juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos; el
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel
qual es regula la identificació i el Registre
general d�animals de companyia, i el Decret
6/1999, de 26 de gener, pel qual s�establei-
xen les condicions de manteniment dels ani-
mals de companyia.

Vuitena. Actualització automàtica
Els preceptes d�aquesta ordenança que

incorporen aspectes de la legislació sectorial
s�entenen automàticament modificats des del
moment en què es produeixi la revisió de la
legislació de què porten causa.

Aquesta actualització automàtica abastarà,
entre d�altres aspectes, les quanties de les
assegurances i els imports de les multes.
Disposició derogatòria

Amb la promulgació d�aquesta ordenança
es deroguen:

a) Els articles 20 a 27, ambdós inclosos, i
qualsevol altre precepte que s�hi oposi, de
l�Ordenança de policia i bon govern de la via
pública

b) L�Ordenança sobre tinença d�animals.
c) Qualsevol altra disposició municipal

que s�hi oposi.
Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor, d�a-
cord amb el que disposa l�article 70.2 de la
Llei de l�Estat 7/1985 reguladora de les bases
de règim local, una vegada transcorregut el
termini de 15 dies hàbils des de la comunica-
ció a l�Administració de l�Estat i la de la
Comunitat Autònoma, conforme estableix
l�article 65.2 de la mateixa Llei, i continuarà
en vigor mentre no se n�acordi la derogació o
modificació.

Rubí, 21 d�abril de 2010.
El Vicesecretari de l�Ajuntament de Rubí,

actuant com a secretari per substitució legal,
Pere Baños González.

022010013601
A

Sabadell

NOTIFICACIÓ

S�ha iniciat la tramitació d�uns expedients,
a instància de part interessada, per donar de
baixa del padró d�habitants les persones que
es relacionen en aquest escrit, a les quals
se�ls notifica que si en el termini de 15 dies
no presenten cap al·legació en contra, s�en-
viarà petició de resolució de les seves ins-
cripcions padronals al Consell d�Empadrona-




