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versals.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense la presència dun mínim de la meitat
més un/a dels seus/ves membres, siguin titulars o suplents. Les decisions del tribunal es
prendran per majoria simple dels/les membres presents i en cas dempat, el vot de qualitat del president/a decidirà.
Els membres del tribunal sabstindran dintervenir-hi i els/les aspirants podran recusarlos si els afecta alguna de les causes previstes
als articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
El tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes o les incidències que puguin esdevenir-se sobre el desenvolupament del procediment de selecció.
Base 7a. Resultat de la selecció
El tribunal proposarà la contractació del
candidat/ta que obtingui la millor qualificació, en el benentès que haurà dhaver superat
totes les fases eliminatòries satisfactòriament.
El nombre daprovats/des no pot ser superior al de places vacants ofertades.
En cas dempat en la puntuació final lordre sestablirà a favor de laspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la prova
tècnica. El present procés de selecció podrà
declarar-se desert.
Base 8a. Comunicació a les candidatures
seleccionades i contractació
El/La candidat/ta seleccionat/da serà convocat/da pel Servei de Recursos Humans per
a la seva contractació com a Tècnic/a auxiliar de programes transversals.
El/la candidat/ta seleccionat/da, haurà
destar disponible per a la contractació i la
incorporació efectiva dins del termini màxim
de 30 dies a partir de la comunicació del
resultat.
En cas contrari, lAjuntament podrà rebutjar aquesta candidatura i optar per la següent
candidatura millor qualificada que no hagi
estat eliminada en cap fase, o bé procedir a
una nova selecció.
La contractació es durà a terme segons
allò que sestableix a la base 1a. daquesta
convocatòria. En el cas en què, durant el
període de prova, qualsevol de les dues parts
rescindeixi el contracte, lAjuntament es
reserva el dret de contractar la següent candidatura que hagi estat considerada adequada
pel tribunal o bé procedir a tornar a iniciar el
procés de selecció, en el qual cas es podrien
donar per vàlides les presents bases de contractació.
Base 9a. Normativa que regula la
convocatòria
A aquestes bases els seran daplicació la
Llei 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut bàsic
de lempleat públic; el Decret legislatiu
1/1997, de 31 doctubre, pel qual saprova la
refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública; la Llei 7/1985,
de 2 dabril, reguladora de les bases del
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de
28 dabril, pel qual saprova el text refós de

la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de normativa vigent en la matèria.
La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.
Sant Boi de Llobregat, 30 dabril de 2010.
La Tinenta dAlcalde de lÀrea dActuació
Política de Serveis Generals, M. Antònia
Barragán Prieto.
022010014200
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: Ordenança Municipal sobre la
tinença i circulació danimals dacolliment
domèstic a Sant Cugat del Vallès.
Data aprovació inicial: 21 de desembre de
2009.
Data aprovació definitiva: 30 de març de
2010.
En compliment dallò que determina larticle 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 dabril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, sinsereix a continuació el text íntegre de lOrdenança Municipal sobre la tinença i circulació
danimals dacolliment domèstic a Sant Cugat
del Vallès, aprovada amb caràcter definitiu,
en no haver-se presentant cap al·legació en
el tràmit dinformació pública a què sha
sotmès lOrdenança.
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA I
CIRCULACIÓ DANIMALS DACOLLIMENT DOMÈSTIC
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
1. És objecte daquesta ordenança la regulació de la tinença i condicions de circulació
per les vies públiques municipals dels animals dacolliment domèstic per tal de preservar les seves condicions higienicosanitàries,
el benestar dels animals, i dassegurar la convivència ciutadana. Amb aquesta intenció
lOrdenança té en compte tant les molèsties i
perills que poden ocasionar els animals com
el valor de la seva companyia per a un elevat
nombre de persones. A més, un cop ensinistrats, és rellevant la seva vàlua com a gossos
guia dinvidents, en treballs de salvament i en
tots els altres serveis que lanimal domèstic
proporciona als humans.
2. La tinença danimals dacolliment
domèstic no qualificats com de companyia,
ja siguin de renda, exòtics i salvatges, també
seran objecte de regulació per part daquesta
ordenança i de la normativa Autonòmica o
Estatal corresponent. En aquest sentit, queda
prohibida la tinença danimals de fauna
autòctona si estan protegits pel text refós de
la Llei de protecció dels animals aprovat pel
Decret legislatiu 2/2008, de 15 dabril, així
com la possessió danimals salvatges de
manifesta agressivitat o potencialment perillosos i dels animals susceptibles de poder

provocar enverinaments per la seva mossegada o picada tal com estableix la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de
la Tinença danimals potencialment perillosos.
Article 2
Les facultats dintervenció administrativa
en aquesta matèria es vehicularan a través
del departament de lAjuntament que tingui
assignades les competències en matèria de
Medi Ambient. En funció de la incidència en
els respectius àmbits de competència funcional, sestabliran normes internes per a una
adequada coordinació entre les Àrees implicades com Seguretat Ciutadana, Serveis Sanitaris i Serveis Socials, etc.
Article 3
Tot allò no previst específicament en
aquesta ordenança, que en qualsevol cas
resta subordinada a les disposicions de superior jerarquia normativa, serà aplicable la
normativa comunitària europea i la legislació
estatal bàsica i normativa autonòmica vigent
en cada moment.
Article 4
La intervenció municipal es farà de la
manera menys restrictiva possible de cara a
la consecució i el manteniment de la tranquil·litat, seguretat, salubritat i bona convivència.
Article 5
1. En aquesta ordenança sentenen per
animals dacolliment domèstic, en especial
totes les races de gossos i gats (animals pròpiament de companyia) a més de qualsevol
altre animal domèstic acollit amb finalitats
educatives o de companyia sense ànim de
lucre, animals exòtics i salvatges amb les
limitacions fixades en aquesta Ordenança i la
normativa sectorial.
2. Sense perjudici que, per causes derivades de la pròpia realitat sociològica, aquesta
ordenança prevegi fonamentalment la regulació de la tinença i circulació de gossos, els
seus preceptes seran també aplicables en la
part que pertoqui i per via adaptativa a la
tinença i circulació de totes les races de gats i
altres animals dacolliment domèstic.
Capítol II
De la tinença danimals dacolliment
domèstic
Article 6
1. La tinença dun animal dacolliment
domèstic o de companyia no ha de representar perill o molèstia ni per a les persones, ni
per a lanimal.
2. La tinença de gossos és controlada pel
municipi mitjançant el cens danimals
domèstics.
3. Els animals dacolliment domèstic no
han de causar molèsties, com lladrucs excessius, udols, cants i sorolls en general, a fi de
preservar una bona convivència entre veïns.
4. Es prohibeix des de les 22 hores fins a
les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries,
balcons, jardins o qualsevol espai obert, ani-
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mals dacolliment domèstic que amb els seus
sons puguin destorbar el descans dels veïns.
Correspon a lAutoritat Municipal valorar lexistència dels lladrucs realitzant inspeccions
aleatòries o bé a requeriment de la persona
denunciant. En cas que sestiguin produint,
sinstarà el propietari de lanimal a prendre
les mesures necessàries, les quals inclouran
el tancament de lanimal a linterior de lhabitatge.
Article 7
1. A les vies públiques, i espais dús públic
en general, així com parts comunes dels
immobles col·lectius i transports públics els
gossos aniran proveïts de corretja i collar
amb identificació del microxip. Hauran de
circular amb morrió tots aquells gossos
potencialment perillosos de conformitat amb
les determinacions de la Llei 10/99, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i en cap cas no
podran ésser conduïts per menors de 16
anys. La resta danimals no podran circular
per la via pública si no van transportats en
gàbies adequades.
2. Queda prohibida la circulació i permanència de gossos o qualsevol animal dacolliment domèstic a les piscines públiques, i
en locals demmagatzematge, transport o
manipulació daliments.
3. Estarà permesa la presència de gossos
en espectacles esportius o culturals a laire
lliure, i en el transport municipal col·lectiu
sempre i que lanimal vagi amb corretja i
morrió, vagi net i estigui educat per obeir el
propietari o persona que el condueixi. Per al
trasllat de gats en transport públic municipal
serà necessari un suport o gàbia, que eviti
que lanimal es pugui escapar.
4. Les anteriors limitacions i prohibicions
no seran aplicables als gossos guia dels invidents.
Article 8
1. Queda prohibida la presència danimals
a les zones enjardinades dedicades a jocs
infantils i la seva zona dinfluència establerta
en un radi de cinc metres a lentorn.
LAjuntament pot establir pels animals de
companyia Espais reservats pel passeig,
socialització i realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes condicions
dhigiene. Aquests espais hauran de procurar
la seguretat dels animals de companyia i de
les persones, així com també devitar la fugida o pèrdues dels animals de companyia. Els
posseïdors hauran de vigilar els seus animals
de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixen lespai. Tot i tractar-se despais tancats, els gossos classificats de perillosos segons la Llei
10/99 de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos
hauran danar amb corretja i morrió.
2. Queda prohibit deixar les deposicions
fecals dels animals a les vies públiques, parcs
infantils i zones enjardinades i en general, en
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Els propietaris dels animals són els responsables de leliminació daquestes deposicions.

En cas de produir-se la infracció daquesta
norma, els agents de lAutoritat Municipal
podran requerir el propietari o persona que
condueixi lanimal per tal que procedeixi a
retirar aquestes deposicions. Cas de no ser
atesos en el seu requeriment, podran efectuar
la corresponent denúncia per infracció daquesta ordenança.
3. Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable en
bosses descombraries domiciliàries o en els
llocs que lautoritat municipal destini expressament a aquest efecte.
Article 9
1. Els propietaris i posseïdors danimals
dacolliment domèstic tenen lobligació de
mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries i en aquest sentit hauran destar correctament vacunats, desparasitats,
allotjats, alimentats i controlats.
2. Les instal·lacions que alberguen els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi devitar que els
animals en surtin i cometin danys a tercers:
a. les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han destar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió
de lanimal.
b. les portes de les instal·lacions han de
ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i shan de dissenyar per evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat. Tot
això sens perjudici de la senyalització del
recinte de conformitat amb larticle 10.
3. De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetrels a qualsevol altra pràctica
que els pugui causar sofriments o danys
injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes
des del punt de vista higiènic i sanitari, que
puguin ocasionar-los angoixa o patiment.
d) Practicar-los mutilacions innecessàries,
qualsevol intervenció haurà de ser efectuada
per un veterinari.
e) No facilitar-los lalimentació necessària
per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció
onerosa dels animals.
g) Vendrels a menors de catorze anys i a
incapacitats sense lautorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h) Exercir la venda ambulant danimals de
companyia.
i) Utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que
suposin dany, sofriment o degradació de lanimal.
j) Realitzar actes públics o privats de baralles danimals o paròdies on es mati, fereixi o
hostilitzi els animals, així com els actes
públics lobjectiu dels quals sigui la mort de
lanimal.
k) En cas dincompliment greu o persistent

per part dels propietaris de les obligacions
establertes en els paràgrafs anteriors, lAdministració Municipal podrà disposar el trasllat
dels animals a un establiment adient amb
càrrec a aquells i adoptar qualsevol altra
mesura addicional necessària.
Article 10
1. Els gossos de guarda, siguin o no potencialment perillosos han destar sota la vigilància dels seus propietaris o persones responsables, els quals han de tenir-los de manera
que els vianants no prenguin mal ni que lanimal pugui abandonar el recinte, el qual
haurà destar correctament senyalitzat advertint de la presència dun gos vigilant el recinte.
2. En relació als gossos de caça i daltres,
així com animals en renda no podran romandre tancats en gàbies i/o situats en terrenys
no edificats i desvinculats del seu propietari o
persona responsable.
3. Com a condició indispensable per a la
tinença i la posterior inclusió en el cens
municipal corresponent, els propietaris dels
gossos potencialment perillosos han de
sol·licitar a la Policia Local la corresponent
Llicència Administrativa que nautoritzi la
tinença, la qual obligatòriament ha dincloure tots els preceptes que estableix Llei 10/99,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Article 11
1. Els animals dacolliment domèstic que
atesa la seva natura o característica o per
malaltia transmissible puguin ser un perill per
a les persones o el mateix animal, han de ser
sotmesos a tractament curatiu adequat. En el
cas dimpossible guariment, lanimal serà
mort per un professional veterinari amb totes
les garanties de no patiment, ni físic ni psicològic.
Article 12
1. De conformitat amb la legislació vigent
resta expressament prohibida la tinença i/o
cria daus de corral, conills, equins, porcins,
bovins i ovins en habitatges plurifamiliar i
unifamiliars no aïllats.
2. Excepcionalment i per al cas dhabitatges unifamiliars aïllats, sempre que les circumstàncies dallotjament i ladequació de
les instal·lacions ho permetin, tant en laspecte higienicosanitari, així com la no existència
dincomoditats ni perills per als veïns o per a
altres persones, els animals de renda: aus,
conills i equins podran ser acollits. Les mínimes condicions per la tinença daquests animals seran:
a) Les instal·lacions que alberguen els animals hauran de disposar daixopluc.
b) El lloc destinat per albergar el animals
haurà de situar-se al mig de la finca, mantenint el màxim de distància possible a veïns, i
per tant, mai adossat als murs limítrofs.
c) El nombre màxim danimals és limita a
6.
d) En qualsevol cas, els animals es destinaran únicament a lautoconsum o finalitats
ludicoeducatives i sense ànim de lucre.
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En cas de molèsties per sons i olors, etc.
correspon a lAutoritat Municipal valorar lexistència de dites molèsties a partir dinspeccions aleatòries de les instal·lacions o a
requeriment del veí afectat.
c).Resten exclosos de tinença i sense
excepció, per tal devitar problemes de salut
pública els animals següents:
* Oví.
* Porcí.
* Boví.
3. La columbofília per les seves especials
característiques sautoritzarà segons legislació específica, i serà aplicable, supletòriament, la present ordenança.
* - Animals de fauna no autòctona.
Els propietaris danimals pertanyents a
espècies permeses pels tractats internacionals
i ratificats per lEstat Espanyol hauran dacreditar la seva procedència legal. En cap supòsit es permet la possessió danimals salvatges
de manifesta agressivitat o potencialment
perillosos, així com dels animals susceptibles
de poder provocar enverinaments per la seva
mossegada o picada.
- Animals de fauna autòctona:
Queda prohibida la tinença daquests animals si estan protegits pel text refós de la Llei
de protecció dels animals aprovat pel Decret
legislatiu 2/2008, de 15 dabril.
5. La ubicació dels animals dacolliment
domèstic sadequarà al règim jurídic del sòl,
pel que fa als coberts o edificacions auxiliars
necessàries per al seu acolliment, atesa la
zonificació respectant els paràmetres dedificabilitat, situació i ocupació en la parcel·la.
Sexceptua la ubicació dels cavalls, per als
que sexigirà una distància des de les quadres
fins a la finca veïna o al carrer com a mínim
de 25 metres. Així mateix, amb lobjectiu de
no provocar inseguretat als veïns i sempre
que la tanca perimetral no tingui lalçada
suficient, shaurà de disposar duna
instal·lació perimetral a la finca per impedir
que els cavalls puguin introduir el cap a les
finques limítrofs.
Capítol III
Del Cens danimals de companyia
Article 13
1. Els propietaris de gossos els han de censar a lAjuntament del municipi on resideixen
habitualment dins el termini màxim dun
mes, comptat des de la data de naixement o
dadquisició de lanimal, tot especificant-ne
la raça i altres circumstàncies determinant de
la possible perillositat del gos.
2. Els animals hauran destar identificats
individualment acceptant-se per a gossos i
gats el sistema següent: La identificació
electrònica, mitjançant la implantació dun
xip de les característiques establertes pel
Decret núm. 328/1998, de 24 de desembre,
pel qual es regula la identificació i el Registre
General dAnimals de Companyia i el text
refós de la Llei de protecció dels animals
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15
dabril.
3. En cas de mort, desaparició, transferèn-

cia o canvi de domicili, el propietari de lanimal ha de comunicar aquesta circumstància
al citat cens municipal en un termini màxim
de 15 dies.
4. El Registre Censal didentificació danimals de companyia ha dincloure un apartat
específic per als gossos potencialment perillosos, de conformitat amb lart. 3r de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
Article 14
El cens caní municipal serà gratuït.
En el cens caní municipal sanotaran les
dades següents:
* -Nom i cognoms del propietari del gos, i
adreça.
* -Descripció del gos, segons la raça, així
com daltres circumstàncies que puguin ser
determinants de la perillositat dels gossos, el
color, ledat i el sexe.
* -Número de control de la identificació
censal, i número de xip o tatuatge.
Capítol IV
Recollida de gossos i gats vagabunds
Article 15
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de lorigen
o del propietari ni va acompanyat de cap
persona. LAjuntament o, si escau, lentitat
supramunicipal corresponent shan de fer
càrrec dels animals abandonats o perduts fins
que siguin recuperats, cedits o, si escau,
sacrificats per raons humanitàries segons el
que estableix larticle 11 del text refós de la
Llei de protecció dels animals aprovat pel
Decret legislatiu 2/2008, de 15 dabril.
2. El termini per recuperar un animal sense
identificació és de vint dies. Lanimal sha de
lliurar amb la identificació corresponent i
amb el pagament previ de totes les despeses
originades.
3. Si lanimal porta identificació, sha davisar la persona propietària, la qual té un termini de deu dies per a recuperar-lo i abonar
prèviament totes les despeses originades. Un
cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit lanimal, se li ha
de fer un nou avís i reobrir un nou termini de
deu dies, un cop transcorregut el qual, lanimal pot ésser cedit, acollit temporalment o
adoptat.
Article 16
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals poden
ser donants en adopció amb lobligatorietat
de ser identificats amb xip i esterilitzats, amb
el pagament de la corresponent taxa fiscal.
1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos
a les instal·lacions destinades per al manteniment danimals de companyia, i als nuclis
zoològics en general, excepte pels motius
humanitaris i sanitaris que sestableixin al
Decret legislatiu 2/2008, de 15 dabril.
2. Tant leutanàsia com lesterilització es
faran sota control de la inspecció veterinària
municipal utilitzant mètodes que comportin
el mínim sofriment i que provoquin una pèr-

dua de consciència immediata, en base al
compliment del Decret 254/2000, de 24 de
juliol, pel qual sestableixen els mètodes
deutanàsia per als animals de companyia
que shan de sacrificar.
4. El sacrifici danimals sha de fer, en la
mesura que sigui tècnicament possible, de
manera instantània, indolora i amb atordiment previ de lanimal, dacord amb les condicions i els mètodes que sestableixin per via
reglamentària.
Article 17
1. Els gats que conviuen en el municipi i
que shan agrupat en colònies formen part de
la fauna urbana i com a tal sels ha de respectar la forma de viure i en la mesura que
tècnicament sigui possible sels ha de mantenir en lespai que ocupen.
2. El control daquestes colònies de gats es
realitzarà mitjançant el sanejament dels animals, procedint al control de la natalitat de la
colònia mitjançant lesterilització daquests i
la millora de les condicions de salubritat dels
indrets on subiquen.
3. LAjuntament determinarà aquells
indrets on shan de situar els dispositius per
alimentar i abeurar els animals i així com la
resta delements necessaris per mantenir les
condicions de salubritat de la colònia sorrals, zones daixopluc...4. LAjuntament pot realitzar les tasques
dels punts anteriors amb el concert i
col·laboració de voluntaris i associacions
interessades.
Capítol V
Exercici de la potestat sancionadora
municipal i òrgans competents
Article 18
1. Per imposar les sancions tipificades en
aquesta ordenança se seguirà el procediment
sancionador regulat pel Decret 278/1993, de
novembre, sobre el procediment sancionador
aplicable als àmbits de competència de la
Generalitat i també la Llei de lEstat 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
2. La competència per a la imposició de
les sancions derivades daquesta ordenança
correspondrà a lAlcalde tret dels supòsits
següents:
a) Al Ple per a aquelles accions o omissions tipificades com a infraccions greus i
molt greus relatives a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
b) A lautoritat que pertoqui de les especificades en larticle 37 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 dabril, pel qual saprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, per aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus i que no afectin a la tinença de gossos potencialment perillosos i les relatives a la fauna salvatge.
Article 19
1. Les infraccions lleus daquesta Ordenança seran sancionades per lòrgan munici-
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pal competent amb multes fins a 400 EUR.
En la imposició de les sancions, per tal de
graduar la quantia de les multes shan de
tenir en compte els criteris següents:
a. La intencionalitat i la reiteració.
b. La transcendència social i el perjudici
causat per la infracció comesa.
c. Lànim de lucre il·lícit i la quantia del
benefici obtingut en la comissió de la infracció.
d. La reincidència, per comissió en el termini dun any de més duna infracció de la
mateixa naturalesa quan hagi estat declarat
així per resolució ferma.
e. Haver procedit a lacte desmena de la
infracció en el termini assenyalat per lòrgan
competent.
2. Si els actes o omissions realitzats pels
presumptes infractors constitueixen conductes tipificades com a infraccions del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 de
juliol sobre Tinença de Gossos considerats
potencialment perillosos, o en qualsevol altra
disposició autonòmica de caràcter reglamentari, lAjuntament podrà optar entre la simple
formulació de denúncia davant la Generalitat
o en daltre cas, la instrucció del corresponent expedient sancionador que selevarà a
lautoritat autonòmica competent per a la
seva resolució.
De la responsabilitat per infraccions:
Article 20
1. Seran responsables de les infraccions:
a. Els propietaris i/o posseïdors dels animals
b. Quan els autors materials de les infraccions per acció o per omissió siguin menors
dedat, respondran dels incompliments els
seus pares, els seus tutors o els que en tinguin
la guarda legal.
2. La imposició de qualsevol sanció és
independent i compatible amb lexigència a
linfractor de la reposició de la situació alterada al seu estat anterior, i dindemnitzar pels
danys i perjudicis que shagués irrogat.
Procediment sancionador:
Article 21
1. El procediment sancionador se substanciarà pels tràmits establerts en el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador daplicació en els àmbits
de competència de la Generalitat, i supletòriament pel RD 1398/1993, de 4 dagost.
2. Si lòrgan competent apreciés que els
fets objecte dun expedient sancionador
poden ser constitutius de delicte o falta, es
donarà trasllat de les actuacions a lautoritat
judicial competent i sen deixarà en suspens
el procediment sancionador fins que aquesta
no es pronunciï.
3. Resultaran daplicació les previsions
establertes a lart.5è del Decret 278/1993, de
9 de novembre.
Règim sancionador:
Article 22
Als efectes daquesta Ordenança les

infraccions es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
1. Són Infraccions lleus:
Són infraccions administratives lleus daquesta ordenança, del Decret legislatiu
2/2008, de 15 dabril, pel qual saprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals
i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les accions o
les omissions següents:
a) Deixar circular gats i gossos sols pels
carrers, i la circulació, ni que siguin lligats,
daltres animals els quals només podran circular en gàbies o suports anàlegs adequats
per al seu transport.
b) La possessió dun gos o gat no censat a
lAjuntament.
c) No dur identificats els gats i gossos i
altres animals que shagin didentificar dacord amb els requisits establerts a la Llei de
Protecció dels animals.
d) No recollir les deposicions dels animals
a les vies o llocs públics per part dels seus
propietaris.
e) No comunicar la mort, la desaparició, la
transferència de lanimal o el canvi de domicili del propietari.
f) No col·locar el rètol preceptiu per advertir els vianants de la presència dun gos de
guarda a linterior del recinte.
g) No respectar el silenci nocturn, de 22 a
8 hores.
h) Mantenir els animals en condicions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, sense risc per la vida de lanimal.
i) No donar als animals latenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.
j) La tinença danimals de renda, exòtics
i/o salvatges en nombre superior a lautoritzat
k) No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del
municipi.
l) Qualsevol altra infracció de les disposicions daquesta ordenança no prevista
expressament en aquest punt i que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.
2. Són Infraccions greus:
a) No tenir els gossos de vigilància i/o
defensa en les degudes condicions de seguretat respecte a persones i béns.
c) Deixar els gossos de cacera i daltres
animals sols o engabiats en terrenys o edificacions no ocupades pel seu responsable.
d) Lentrada de gats, gossos i altres animals
dacolliment domèstic en piscines públiques i
locals destinats a la fabricació, magatzem i
manipulació daliments.
g) Abandonar animals, si sha fet en circumstàncies que no comporten cap risc per a
lanimal.
h) Mantenir els animals en condicions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, si els comporta risc greu per la seva
salut.
i) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les
vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.

j) No contractar lassegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
k) Reincidir en la comissió dinfraccions
lleus durant lúltim any.
3. Són Infraccions molt greus:
a) La tinença per a reproducció i cria danimals dacolliment domèstic, en especial
totes les races de gats i gossos, animals de
renda i daltres no qualificats de companyia
(exòtics i/o salvatges) en habitatges particulars, indistintament del seu emplaçament.
b) Mantenir els animals en condicions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, sense aliment suficient, amb risc per a
lanimal, maltractar-los o sotmetrels a sofriments injustificats.
c) Abandonar animals, si sha fet en circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
d) Tenir gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència.
e) Vendre o transmetre per qualsevol títol
un gos o animal potencialment perillós a qui
no disposi de llicència.
f) Reincidir en la comissió dinfraccions
greus durant lúltim any.
Article 23
Sancions:
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 dabril,
poden ser sancionades:
a) Amb multes de 100 a 400 EUR les considerades lleus.
b) Amb multes de 401 a 2000 EUR les
considerades com a greus.
c) Amb multes de 2001 a 20000 EUR les
considerades com a molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions
administratives contingudes en aquesta ordenança i que afectin a la tinença de gossos
potencialment perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 6010 a 15025 EUR les
considerades lleus.
b) Amb multes de 15025 a 1.50253 EUR
les considerades com a greus.
c) Amb multes de 1.50253 a 30.05061
EUR les considerades com a molt greus.
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, de
dos anys per a les greus i dun any per a les
lleus, comptats des de la data en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Disposicions addicionals
Primera. Règims dinspecció i sanció
Els règims dinspecció i sanció regulats en
aquesta ordenança sapliquen sense perjudici
dels establerts per altres normes sectorials.
Segona. Normes daplicació supletòria
En tot allò no regulat per la present ordenança sestarà al que disposi el Decret legislatiu 2/2008, de 15 dabril, pel qual saprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals i altres legislacions concordants; la Llei
10/1999, de 30 de juliol, de Tinença de gos-
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sos considerats potencialment perillosos; la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença danimals potencialment perillosos; i a la Llei 8/2003, de 24
dabril, de sanitat animal, i reglaments que
les desenvolupen.
Disposició derogatòria
Queda derogada lOrdenança Municipal
sobre Tinença i Circulació dAnimals de
Companyia aprovada per Ple municipal del
18 de setembre de 2000 i publicada en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA del 19 doctubre de 2000
Disposició final
Aquesta Ordenança Municipal entrarà en
vigor una vegada hagi estat publicat el seu
text íntegre en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i hagi transcorregut el termini de
15 dies a què es refereix lart.65.2) de la Llei
Estatal 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
La qual cosa es fa pública per al general
coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 16 dabril de 2010.
LAlcalde, Lluís Recoder i Miralles.
022010013949
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Assumpte: Aprovació del Reglament del
Registre Municipal de Sol·licitants dHabitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat del
Vallès i dels Procediments dAdjudicació i
encomanda de gestió a favor de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA
-Promusa- (Exp. Núm. UA91/09/04X/09/31217).
Advertida una errada material en la publicació de laprovació definitiva del Reglament
del Registre Municipal de Sol·licitants dHabitatges amb Protecció Oficial de Sant Cugat
del Vallès i dels Procediments dAdjudicació
(BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 96,
Annex I de data 22/04/2010), es publica
seguidament larticle 7.1 i 7.2 amb el seu
redactat correcte:
Article 7. Requisits dels sol·licitants
1. Per poder ser inscrit al Registre, sha de
ser major dedat o emancipat. Per resultar
beneficiari i adjudicatari dun habitatge protegit, en tot cas, shauran de complir els
següents requisits:
a) Ser major dedat o emancipat.
b) Tenir necessitat dhabitatge, dacord
amb larticle 8 daquest Reglament.
c) Residir i estar empadronat a Sant Cugat
del Vallès durant els tres anys, com a mínim,
immediatament anteriors a la sol·licitud en
cas dhabitatges de lloguer. Per a cada convocatòria dadjudicació dhabitatges de
venda, el Ple de lAjuntament, a proposta del
Consell dAdministració de Promusa, establirà el corresponent termini mínim danys
dempadronament que es requeriran, dins la

forquilla dentre els tres i els deu anys.
Aquest requisit és exigible, com a mínim, al
sol·licitant de la inscripció. Aquest requisit no
sexigirà a les persones emigrades que siguin
originàries de Sant Cugat del Vallès o que hi
hagin residit en els dos anys immediatament
anteriors a la sortida de la ciutat, si acrediten
tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada
dacord amb la Llei 25/2002, de 25 de
novembre, de mesures de suport al retorn
dels catalans emigrats i llurs descendents.
Tampoc sexigirà a les persones que per qualsevol altre motiu han establert la seva
residència a una altra localitat i desitgen
retornar al municipi, sempre i quan acreditin
haver estat inscrits al padró municipal els
anys que, immediatament anteriors a la seva
sortida, sestableixin tant en cas de lloguer
com de venda. En cas de sol·licitants que no
tinguin la nacionalitat espanyola o la dun
país de la UE hauran dacreditar, a més, estar
en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció al Registre i, si sescau, del procés
dadjudicació dels habitatges. La residència
haurà de tenir el caràcter permanent per
poder optar a un habitatge amb protecció oficial en règim de propietat.
d) Complir el límit dingressos màxims i
mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial pels adjudicataris
dhabitatges amb protecció oficial, segons la
modalitat dhabitatge per la qual opti al
moment de la sol·licitud.
e) No trobar-se en les circumstàncies dexclusió previstes en aquest Reglament.
f) No trobar-se incapacitat per a obligar-se
contractualment segons el dret civil de Catalunya.
2. Els requisits exigits per a ser beneficiari
dun habitatge protegit shauran de complir
efectivament en el moment dadjudicació.
La qual cosa es fa publica per al general
coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 5 de maig de 2010.
LAlcalde, Lluís Recoder i Miralles.
022010014714
A

Sant Esteve Sesrovires
EDICTE
Havent-se intentat notificar a la mercantil
Summit Gestió, S.L., activitat que sha de
dedicar a Serveis relatius a la propietat
immobiliaria, i que sha de situar al C/ Major,
22 de la Beguda Alta.
En compliment de larticle 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú, es procedeix mitjançant el present Edicte notificar a la
mercantil Summit Gestió, S.L., el present
requeriment:
Informe tècnic
Assumpte: Requeriment dinscripció al

registre dagents immobiliaris de Catalunya a
lExpedient dActivitat 16/ANR/05 a nom del
Summit Gestió, S.L., activitat a dedicar a Serveis relatius a la propietat immobiliària i a la
propietat industrial, a situar al C/.Major, 22
de la Beguda Alta.
Atès que en data 9 de març de 2010, ha
entrat en vigor el Decret 12/2010, de 2 de
febrer, pel qual es regulen els requisits per
exercir lactivitat dagent immobiliari i es
crea el Registre dAgents Immobiliaris de
Catalunya, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 5563 de 9 de febrer de
2.010.
Atès que és plenament efectiu i dobligat
compliment.
En conseqüència aquest Serveis Territorials
requereixen a dita mercantil, que en el termini de sis mesos comptats des de lentrada en
vigor daquest decret, es doni compliment al
mateix presentant lalta dinscripció en el
Registre dAgents Immobiliaris de Catalunya.
El que sinforma als efectes oportuns.
Sant Esteve Sesrovires, 27 dabril de 2010.
El Secretari, Ricard Rosich i Palet.
022010014205
A

Sant Esteve Sesrovires
EDICTE
La Corporació Municipal en Ple en sessió
extraordinària de data 5 de maig de 2010,
adoptà, per la majoria que requereix la Llei,
sobre laprovació inicial del Plec de clàusules
tècniques, econòmiques i administratives
particulars que ha de regir el Procediment
Obert, tramitació ordinària, mitjançant diversos criteris dadjudicació, del contracte de
gestió del servei municipal dabastament
daigua potable de lAjuntament de Sant Esteve Sesrovires sota la modalitat de concessió,
entre altres, el següent acord:
Primer. - Aprovar inicialment el Plec de
clàusules tècniques, econòmiques i administratives particulars que ha de regir el Procediment Obert, tramitació ordinària, mitjançant
diversos criteris dadjudicació, del contracte
de gestió del servei municipal dabastament
daigua potable de lAjuntament de Sant Esteve Sesrovires sota la modalitat de concessió.
Segon. - Sotmetre a informació pública el
present acord pel termini de vint dies hàbils,
a fi que shi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), i al Tauler danuncis de lAjuntament. El termini dinformació pública
començarà a comptar des de lendemà de la
darrera de les publicacions oficials esmentades.
En el cas de que no hagi reclamacions ni
suggeriments, sentendrà definitiu, lacord
inicialment aprovat, sense necessitat dulterior acord exprés.

