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Dijous, 10 de maig de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

El  Ple de l’Ajuntament,  en sessió ordinària  celebrada el  dia 15 de febrer  de 2012,  va acordar aprovar  inicialment 
l’Ordenança municipal reguladora dels animals nocius per a la salut pública d’Arenys de Mar, acord que es va fer públic 
en el  Butlletí Oficial de la província de data 12 de març de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 7 de març de 2012 i en el Tot Mataró i Maresme de data 9 de març, de 2012 (Núm.1521).

Atès que durant el termini d’informació pública no s’hi ha presentat cap reclamació ni al·legació, l’aprovació inicial ha 
esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a continuació el text íntegre de l’ordenança:

“TÍTOL PRELIMINAR

Art. 1.- Objecte i finalitats

L’objecte d’aquesta Ordenança és controlar els animals salvatges urbans (concretament els de l’espècie Columba livia – 
colom roquer), els gats de carrer, animals salvatges autòctons i altres espècies animals que, per la seva proliferació, 
puguin suposar un perill higienicosanitari per a la salubritat pública.

Art. 2.- Definicions

Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne 
companyia. Ho són totes les subespècies i varietat de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos 
(canis familiaris). Resten exclosos de la regulació d’aquesta Ordenança els animals que es crien per a la producció de 
carns, pell o algun altre producte útil per a l’home, així com els destinats a l’experimentació, animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.

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

Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu 
origen o de la persona que n’és propietària.

Animal salvatge urbà: és l’animal no domèstic que viu compartint el territori geogràfic amb les persones, referit al nucli  
urbà de ciutats i pobles.

Animals salvatges autòctons: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de 
l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i 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.

Associació de protecció i defensa dels animals: és l’entitat sense afany de lucre legalment constituïda que té entre els 
seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.

Gat de carrer: animal de l’espècie Felis catus que passa la major part del dia al carrer i que no està identificat mitjançant 
sistema microxip.
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TÍTOL I. ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

Capítol I. Gats de carrer

Art. 3.- Alimentació a la via pública

Queda prohibit  facilitar  alimentació a les vies públiques als gats de carrer,  amb la finalitat  d’evitar una proliferació 
descontrolada d’aquests animals i pel risc sanitari que suposa la presència d’aquesta matèria orgànica (menjar) a la via 
pública.

Queden exemptes d’aquesta norma les entitats de protecció i defensa dels animals autoritzades per l’Ajuntament, que 
podran lliurar aliments a colònies de gats rodamón controlades, en llocs i instal·lacions habilitats per a aquest servei.

Art. 4.- Control de gats de carrer

L’autoritat  municipal  actuarà sobre la població d’aquests animals amb l’objectiu de controlar-ne el nombre i  que no 
puguin representar riscos per a la salut pública o molèsties al veïnat.

Per tal de reduir i controlar les poblacions de gats de carrer, l’Ajuntament promourà, sempre que sigui possible, colònies 
de gats com a alternativa a la seva eliminació física. Aquestes colònies de gats s’establiran en llocs on no produeixin 
problemes per a la salut pública ni molèsties derivades de sorolls ni olors als veïns ni als vianants.

Art. 5.- Associacions de protecció i defensa dels animals

L’Ajuntament podrà concedir el control i la vigilància de les colònies de gats a associacions de protecció i defensa dels 
animals.

Art. 6.- Control de nombre de gats

Les mesures que s’adoptaran per tal de controlar el nombre de gats de les colònies seran les de captura i esterilització 
tant dels mascles com de les femelles.

Les mesures o accions que es prenguin en relació amb el control de les colònies de gats de carrer seran les que 
impliquin el mínim sofriment per als gats.

Art. 7.- Condicions higienicosanitàries

Les colònies de gats rodamón no suposaran mai un perill sanitari per a les persones ni per als animals (inclosos els gats 
integrants de les colònies), i per aconseguir-ho es prendran les mesures que calguin (neteja, desinfecció i desinfestació 
del territori de les colònies, control sanitari dels animals, eliminació de gats portadors de malalties zoonòtiques o que 
afectin la salut de les colònies de gats, etc.).

Capítol II. Animals salvatges urbans

Art. 8.- Control de la població de coloms

L’Ajuntament establirà les mesures necessàries per tal de controlar la població de coloms del municipi d’Arenys de Mar. 
El creixement descontrolat d’aquests animals pot suposar un risc per a la salut de les persones, així com un perill per a 
la conservació dels edificis del municipi.

Per tal de portar a terme el control d’aquests animals, l’Ajuntament promourà, sempre que sigui possible, la protecció 
d’edificis per tal d’eliminar els punts on aquests animals puguin reproduir-se favorablement.

Dins les actuacions d’aquest pla de control,  es donarà suport  tècnic a les persones que tinguin problemes amb la 
colonització del seu edifici per coloms, i s’eliminaran, sempre que sigui possible, els punts d’aigua on puguin beure 
aquests animals i els punts de menjar.

Art. 9.- Alimentació a la via pública

Queda prohibit facilitar alimentació a les vies públiques als coloms de l’espècie colom roquer (Columbia livia), amb la 
finalitat d’evitar una proliferació descontrolada d’aquests animals.
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Les persones advertides formalment pels agents de l’autoritat de les conseqüències de la seva acció, si hi persisteixen, 
podran ser sancionades en cas que això generi un problema de salut pública.

Capítol III. Animals salvatges autòctons

Art. 10.- Alimentació

Queda prohibit facilitar alimentació dins el terme municipal d’Arenys de Mar als animals salvatges autòctons que hi 
puguin ser presents, amb la finalitat d’evitar una proliferació descontrolada d’aquests.

Art. 11.- Control de poblacions

En el cas que l’increment descontrolat d’alguna espècie de fauna salvatge autòctona, no protegida pel Decret legislatiu 
2/2008, de l5 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, pugui suposar un perill per a la 
salut pública, l’Ajuntament podrà prendre les mesures que cregui convenients per tal de controlar o reduir aquesta 
població d’animals, fins a assolir un nivell en què aquesta població d’animals ja no suposi cap perill higienicosanitari.

Capítol IV. Animals potencialment perillosos per a la salubritat pública

Art. 12.- Perill sanitari

Quan la presència d’animals considerats com a potencialment perillosos per a la salut pública, en propietats privades, 
suposi un perill higienicosanitari per a les persones i/o animals, l’autoritat municipal requerirà al titular de la propietat que 
adopti les mesures correctores necessàries.

La manca de col·laboració per part del propietari/ària requerit,  serà qualificada com a falta greu i  comportarà l’inici 
d’expedient sancionador.

Art. 13.-  Espècies

L’autoritat municipal actuarà, segons l’article anterior, especialment davant la presència de les següents espècies: colom 
roquer,  totes  les espècies  de  rosegadors  i  les  espècies  següents  d’insectes:  Paneroles  (Blatta  orientales,  Blatella 
germànica,  Periplaneta  americana),  formigues  (Lasius  niger),  Puces  (Ctenocephalides  canis;  C.  Catis),  mosques  i 
mosquits (Culex Spp., Aedes albopictus, Musca domestica, Psychoda alternata, Simulium sp.), tèrmits (Isòpters) i corcs 
(Anòbids, Líctids i Cerambícids).

TÍTOL II. ACTIVITAT RAMADERA

Art. 14.- Activitats ramaderes

Les explotacions ramaderes no es podran exercir o estar situades dins del nucli urbà.

En qualsevol cas, tota activitat ramadera haurà de sol·licitar la llicència d’activitats a l’Ajuntament, així com sol·licitar el 
Registre d’Explotacions Ramaderes al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL IV. DEL RÈGIM SANCIONADOR

Art. 15.- Règim Sancionador

1. D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el Decret 278/93, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de procediment administratiu sancionador de la 
Generalitat de Catalunya, la infracció dels preceptes d’aquesta Ordenança serà sancionada per aquest Ajuntament o 
proposada per aquest a altres instàncies de l’administració quan per la naturalesa o la gravetat de la infracció la sanció  
a imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos aplicable, segons el quadre de sancions especificat.

2.  La  imposició  de  qualsevol  sanció  prevista  en  aquesta  Ordenança  no  exclou  la  responsabilitat  civil  i  l’eventual 
indemnització per danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat dins l’àmbit de la jurisdicció competent. C
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Art. 16.- Infraccions

Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:

Lleus:

a) Facilitar alimentació a les vies públiques a animals abandonats o descontrolats, gats rodamón, coloms de l’espècie 
colom roquer (Columbia livia) i animals salvatges autòctons (ànec de coll-verd, etc.).

b) Maltractar els animals que estiguin a la via pública encara que no estiguin considerats com a animals de companyia,  
sempre que no se’ls produeixi resultats lesius.

Greus:

a) Realitzar explotacions ramaderes dins del nucli urbà o no tenir la llicència d’activitats en el cas que estigui permesa la 
dita activitat.

b) Fer cas omís dels requeriments municipals a què fa referència l’article 13.

c) Reincidir més de dues vegades en una falta lleu.

Molt greus:

a) El maltractament i les agressions físiques als animals, si això els comporta conseqüències molt greus per a la salut.
b) Reincidir més de 2 vegades en una falta greu.

Art. 17.- Sancions

Les infraccions comeses contra aquesta Ordenança seran sancionades, segons el següent criteri:

Infraccions lleus: de 100,00 EUR a 400,00 EUR.
Infraccions greus: de 401,00 EUR a 2.000,00 EUR.
Infraccions molt greus: de 2.001,00 EUR a 20.000,00 EUR.

L’òrgan competent per a la sanció de les infraccions lleus és l’alcalde.

Les infraccions greus i molt greus se sancionaran conforme al que estableix l’article 51 del Decret legislatiu 2/2008, de l5 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Art. 18.- Graduació de les sancions

En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes, els criteris que estableix  
l’article 46.2 del Decret legislatiu 2/2008, de l5 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Art. 19.- Procediment sancionador

Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta Ordenança, cal seguir el procediment 
sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 19 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de 
la competència de la Generalitat, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions públiques 
i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les Administracions públiques de 
Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot  allò  no previst  en aquesta Ordenança,  així  com als  efectes interpretatius,  serà d’aplicació  directa el  Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals o la que legalment la 
substitueixi i/o desenvolupi.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, que consta de dinou articles, una disposició addicional i una disposició final, entrarà en vigor un 
cop aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, 
quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de  
règim local.”

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts els quinze dies hàbils següents a la seva publicació 
integra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Contra l’esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la 
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que 
considereu procedent.

Arenys de Mar, 24 d’abril de 2012
La secretària, Catalina Victory Molné

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