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Dimecres, 20 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

EDICTE

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016, i en execució d'acord plenari de 21 de desembre de 
2015 ha restat definitivament aprovada la modificació de l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de 
Pineda de Mar, el text definitiu de la modificació aprovada, és el que tot seguit es transcriu:

"Article 2.- Fonament jurídic.

On diu: "Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals".
Ha de dir: "Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals."

Article 4.- Àmbit d'aplicació.

Animals salvatges.

On diu: "d'animals salvatges".
Ha de dir: "d'animals salvatges autòcton i/o animals salvatges no autòctons".

Article 12.- Sacrifici i esterilització d'animals.

Suprimir: "Aquesta prohibició entrarà en vigor l'1gener de 2007."

Article 19.- Manteniment en vehicles.

On diu: "de 28º".
Ha de dir: "de 28º o més".

Article 21.- Recuperació.

On diu: "l'article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol."

Ha de dir: "l'article 11.2. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals."

Article 30.- Platja, piscines, locals públics.

On diu: "Es permet la circulació o estada de gossos i altres animals a totes les platges del dia 1 de novembre al dia 14  
de maig. Per la temporada d'estiu, del 15 de maig fins el 30 de setembre, es permet en la franja horària compresa entre 
les 6.00h a les 8.00h."

Ha de dir: "Es permet la circulació o estada de gossos i altres animals a totes les platges del dia 1 de novembre al 31 de 
març. Per la temporada de bany, d l'1 d'abril al 31 d'octubre, es permet la circulació o estada de gossos a la platja de  
Poblenou, a la zona compresa entre el torrent del Correu i el Torrent Mas Roger, de 6.00h a 9.00h i de 21.00h-00.00h."

Afegir: "Els posseïdors o responsables d'animals són responsables de recollir immediatament i de forma convenient els 
excrements. Les deposicions recollides s'han de dipositar de forma higiènicament acceptable, en bosses d'escombraries 
domiciliàries, contenidors o llocs destinats a l'efecte.

En el cas d'infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que 
condueixi l'animal que procedeixi a retirar les deposicions. En cas de negativa podran imposar la sanció pertinent."

Article 31.- Llicència per tinença i conducció de gossos perillosos.

On diu: "l'article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre d'animals de 
companyia." C
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Ha de dir: "el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos."

Article 35.- Són infraccions lleus:

On diu:

"f.) la Llei 22/2003, de 4 de juliol."

m.)  Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el  tràfic, el  comerç,  l'exhibició pública i  la taxidèrmia 
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, i també de parts,  
d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

n.) Practicar la caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels supòsits de l'article 9.2 de la Llei  
22/2003.

v.) la Llei 22/2003."

Ha de dir:

"f.) Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril".

m.) Tenir espècies incloses en la categoria D segons el Decret Legislatiu 2/2008, i també parts, ous, cries o productes 
obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

n.)  Practicar  la  caça,  la  captura  o  el  comerç  de  qualsevol  exemplar  d'espècie  de  fauna  vertebrada  autòctona  no 
protegida, llevat dels supòsits reglamentats."

U bis.) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia."

v.) "Decret Legislatiu 2/2008.

Afegir:

"y.) Causar danys a les coses, vies o espais públics i al medi natural."

Article 36.- Són infraccions greus:

On diu:

"d.) títol IV de la Llei 22/2003.

j.) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties hereditàries diagnosticades.

r.) Llei 22/2003, de 4 de juliol.

x.) l'article 22.5 de la Llei 22/2003."

Ha de dir:

"d.) títol IV del Decret legislatiu 2/2008.

j.) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a que fa referència l'art.24.1.c) del Decret Legislatiu 2/2008.

r.) Decret Legislatiu 2/2008".

Afegir:

"r bis.) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies 
incloses en l'annex amb la categoria D del Decret Legislatiu 2/2008, i també de parts, ous, de cries o de productes 
obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats."

x.) l'article 22.4 del Decret Legislatiu 2/2008.
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Afegir:

"y bis.) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en l'annex 3 del Reial decret 
1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a la seva 
protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

Z bis.) Incomplir la obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia."

Article 37.- Són infraccions molt greus:

On diu:

"b.) l'article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol.

e.)  No evitar  la  fugida d'animals  d'espècies exòtiques o d'espècies  híbrides,  de manera que pugui  comportar  una 
alteració ecològica greu.

f.) aquesta Llei.

j.) Llei 22/2003, de 4 de juliol."

Ha de dir:

"b.) l'article 11.2 del Decret Legislatiu 2/2208, de 15 d'abril.

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

f.) Decret Legislatiu, 2/2008, de 15 d'abril.

j.) Decret Legislatiu, 2/2008, de 15 d'abril."

Article 44.- Procediment sancionador.

"Suprimir: "Els agents de la Policia Local, en cas que presenciïn in fraganti  la comissió d'alguna de les infraccions 
següents, totes elles tipificades com a lleus, podran notificar directament a l'infractor la imposició d'una sanció de 100 
EUR, sens perjudici del dret de l'infractor a presentar un escrit d'al·legacions en el termini de 15 dies:

a) Portar el gos deslligat per la via pública.

b) Presència de l'animal a l'interior de zones ajardinades i/o parcs infantils.

c) No recollir immediatament i de forma convenient els excrements dels animals.

d) Entrada  d'animals  domèstics  de  companyia  en  tot  tipus  d'establiments  destinats  a  fabricar,  emmagatzemar, 
transportar, manipular o vendre aliments i productes alimentaris (amb l'excepció dels gossos pigalls).

e) Circulació o estada de gossos i altres animals a les piscines públiques i a les platges durant la temporada de bany,  
des del 15 de maig fins al 30 de setembre de cada any, així com en els transports públics col·lectius.

f) Entrada d'animals en centres oficials, d'ensenyament, sanitaris, religiosos, museus, sales d'exposicions, auditoris i, en 
general, en qualsevol espectacle públic, esportiu, cultural i recreatiu (amb l'excepció dels gossos pigalls).

g) Prohibit que els gossos orinin a les façanes dels edificis.

h) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per al trasllat d'animals.

i) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

j) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

k) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un risc 
greu per a la salut.

l) No evitar la fugida d'animals.
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m) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius."

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l'òrgan que l'ha  adoptat,  en el  termini  d'un  mes comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  recepció  de la  present  
notificació, o es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el 
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del  recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu, 
davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el termini de sis mesos a comptar 
des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Pineda de Mar, 7 d'abril de 2016
L'alcalde, Xavier Amor i Martín

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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