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Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local
adoptat en sessió del 5 de febrer de 2004,
s�ha resolt contractar, com a personal laboral
temporal mitjançant un contracte a jornada
parcial, fins el dia 15 de maig de 2004, la
senyora M. Luisa Sevilla Trejo per desenvolu-
par les tasques d�operària de neteja d�edificis
municipals.

La qual cosa es fa pública d�acord amb el
que disposen els articles 298 de la Llei
8/1987 de 15 d�abril, municipal i de règim
local de Catalunya i 22.2 i 94.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s�aprova
el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Sant Antoni de Vilamajor, 16 de febrer de
2004.

L�Alcalde, Francesc Tella Macià.

022004003416
A

Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI

Atès que no s�han presentat reclamacions
en el termini d�exposició pública obert amb
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 16 de 18 de gener de 2003 procedeix
la publicació de l�ordenança �Ordenança Fis-
cal núm. 20 �Taxa per la prestació del servei
de cursos i tallers culturals� ja que ha esde-
vingut definitiu el text aprovat inicialment pel
Ple de l�Ajuntament en la sessió del 19 de
desembre de 2002;

Per tant, d�acord amb el que estableix l�ar-
ticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril en
relació a l�article 66.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s�aprova el reglament
d�obres i activitats i serveis dels ens locals, es
publica el text íntegre de l�ordenança.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I
TALLERS CULTURALS

Article 1

Objecte
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals, de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d�a-
quest text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per a la prestació del servei de cursos
i tallers culturals que es regirà per la present
ordenança.
Article 2

Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en

aquesta ordenança fiscal és la prestació del
servei d�atenció socioeducativa en el temps
de lleure dels adults que s�inscriguin en
aquest centre, quan les mateixes es realitzin
pels serveis municipals.
Article 3

Subjectes passius
Són subjectes passius d�aquesta taxa els

sol·licitants o les persones que resultin bene-
ficiades per a la prestació del servei.
Article 4

Beneficis fiscals
1. D�acord amb el que disposa l�article

24.4. de la LRHL, quan persones amb una
capacitat econòmica precària sol·licitin la
utilització del centre obert, l�Ajuntament,
amb la instrucció de l�expedient i informe
previ de l�Àrea de Benestar Social, podrà dis-
posar l�exempció total o parcial de la taxa
corresponent, la qual revestirà la forma de
tarifa especial.

2. Per gaudir de la bonificació de l�apartat
1), serà necessari presentar la documentació
requerida pels tècnics de l�Àrea de benestar
Social relativa als justificants dels ingressos
de la unitat familiar de convivència de totes
les persones majors de 16 anys (imprès de
l�última declaració de l�IRPF o justificant de
la no declaració corresponent a les persones
que formen la unitat familiar, nòmines o cer-
tificats d�ingressos bancaris, pensions, presta-
ció o subsidi d�atur..) i d�altres documents
que permetin aclarir la necessitat econòmica
del sol·licitant.
Article 5

Quota tributària
* Cursos Tallers de 2 hores setmanals: 30

EURTrimestre (12 setmanes).
* Cursos Tallers d�1,30 hores setmanals:

24 EUR Trimestre.
* Cursos Tallers d�1 hora setmanal: 20

EUR Trimestre.
* 1/2 hora de cibernauta o treball indivi-

dual a l�aula d�informàtica: 1 EUR.
* 1 Full imprès tinta negra: 0,06 EUR.
* 1 Full imprès a color: 0,10 EUR.
* 1 Fotocòpia: 0,06 EUR.

Article 6

Acreditament i període impositiu
La taxa s�acreditarà al moment de la ins-

cripció de l�alumne/a pel curs escolar.
Article 7

Règim de declaració i d�ingrés
La taxa corresponent es liquidarà en el

moment de la formalització de la matricula i
el seu pagament serà requisit indispensable
per a l�admissió de l�alumne/a.

El pagament de la taxa es realitzarà mit-
jançant ingrés al c/c núm 0182.5606.71.
0000000203 BBVA de l�Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor.

Les quotes liquidades i no satisfetes s�exi-
giran per la via de constrenyiment.
Article 8

Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i san-

cions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança resultin pro-
cedents, s�aplicarà el que disposa l�article 36
de l�Ordenança General.

Article 9

Data de l�aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada provisional-

ment pel Ple de l�Ajuntament de Sant Antoni
de Vilamajor en sessió duta a terme el dia 19
de desembre de 2002, entrarà en vigor al dia
següent de la publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa pel
Ple Municipal. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.

Sant Antoni de Vilamajor, 18 de febrer de
2004.

L�Alcalde, Francesc Tella Macià.

022004003588
A

Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI

Atès que no s�han presentat reclamacions
en el termini d�exposició pública obert amb
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 16 de 18/1/2003 procedeix la publica-
ció de l�ordenança �Ordenança Municipal
Reguladora de la Tinença d�Animals Domès-
tics de Companyia� ja que ha esdevingut
definitiu el text aprovat inicialment pel Ple de
l�Ajuntament en la sessió del 19/12/2002.

Per tant, d�acord amb el que estableix l�ar-
ticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril en
relació a l�article 66.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s�aprova el reglament
d�obres i activitats i serveis dels ens locals, es
publica el text íntegre de l�ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TINENÇA D�ANIMALS DOMÈSTICS
DE COMPANYIA

TÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Article 1
1. Aquesta ordenança regula la tinença i

recollida d�animals domèstics de companyia
per part de totes les persones, físiques i jurídi-
ques, en el terme municipal de Sant Antoni
de Vilamajor. No regula la tinença de gossos
potencialment perillosos, que ho serà per les
normes legals i reglamentàries especials de
rang superior.

2. Tot allò no regulat per aquesta Orde-
nança es regirà per les disposicions normati-
ves de rang superior dictades per l�Estat i per
la Generalitat de Catalunya.
Article 2

Es consideren animals domèstics de com-
panyia, a efectes d�aquesta Ordenança, totes
les subespècies i varietats de gats (felis catus)
i de gossos (canis familiaris), excepte els con-
siderats potencialment perillosos, que es
crien i reprodueixen amb la finalitat de viure
amb l�home.
Article 3

Els gossos de guarda i vigilància d�obres,
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empreses i altres recintes s�han de tenir de
manera que els vianants no puguin prendre
cap mal ni que l�animal pugui abandonar el
recinte, atacar a qui circuli per la via pública
o provocar un accident.
Article 4

1. S�autoritza la tinença d�animals als
domicilis particulars sempre que es respectin
les condicions higiènico-sanitàries i en cap
cas produeixi situació de perill o molèsties
per als veïns o per altres persones en general
o per al propi animal.

2. Els propietaris i posseïdors d�animals
domèstics de companyia tenen l�obligació de
mantenir-los en condicions higiènico-sanità-
ries adequades a la seva espècie i, en particu-
lar, d�alimentar-los i allotjar-los correcta-
ment, que tinguin l�atenció veterinària
necessària per garantir tant la seva salut com
la d�altres animals i persones i, en general,
totes aquelles altres obligacions establertes
per la llei. En particular, els gossos que esti-
guin lligats en un lloc concret durant un
temps determinat ho hauran d�estar amb les
condicions prescrites legalment i en cap cas
estarà lligat de manera permanent.
Article 5

1. La tinença d�animals domèstics no con-
siderats com de companyia (aus de corral,
conills, coloms i similars) en domicilis parti-
culars requerirà permís municipal i es valo-
rarà la repercussió higiènico-sanitària a l�en-
torn i les molèsties o perill que puguin oca-
sionar als veïns.

2. Quan pel nombre o característiques
dels animals la seva tinença es pugui catalo-
gar com a activitat tipificada, estarà subjecta
a les llicències i autoritzacions pertinents.

3. Pel que fa a la resta d�animals, la seva
tinença, comerç i recollida, es regularà per
les disposicions, generals i especifiques, de
rang superior dictades per les administracions
central i autonòmica.

4. La tinença d�animals exòtics o salvatges
en domicilis particulars estarà sotmesa a
autorització expressa d�aquest Ajuntament.

TÍTOL II

NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Article 6
D�acord amb la legislació vigent queda

expressament prohibit, entre altres:
1. Causar danys o cometre actes de mal-

tractament als animals domèstics, inclosa la
mort. El sacrifici d�animals s�ha de fer sota el
control i la responsabilitat d�un veterinari,
amb mètodes que impliquin un mínim de
patiment per a l�animal.

2. Realitzar actes públics o privats de bara-
lles d�animals o paròdies en els quals se�ls
mati, fereixi o hostitilitzi.

3. Vendre animals a menors de 14 anys i a
persones incapacitades judicialment sense
l�autorització dels qui en tenen la pàtria
potestatd o la tutela.

4. El comerç d�animals fora dels establi-
ments autoritzats. Aquesta prohibició és
extensiva al mercat ambulant.

5. Practicar-los mutilacions, llevat de les
controlades pels veterinaris en cas de neces-
sitat o per mantenir les característiques de la
raça, i sempre que es faci per veterinari habi-
litat.

6. Mantenir els animals de companyia en
vehicles estacionats més de 4 hores o sense
deguda ventilació, i, en cap cas, aquests
poden albergar-los de forma permanent o
habitual.

7. Tancar els animals de companyia en el
maleter dels cotxes, llevat que estiguin ade-
quats de manera que se�ls garanteixi l�aireig.
Article 7

El nombre màxim d�animals domèstics
permès per habitatge podrà ser establert per
tècnics municipals, tenint en compte les
característiques dels animals, de l�allotja-
ment, espai disponible, condicions higiènico-
sanitàries, repercussions i molèsties que
puguin generar als veïns o a l�entorn.
Article 8

A banda de les obligacions establertes a la
via pública, els gossos, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i espais
d�ús públic, hauran d�anar lligats, i, si és el
cas, també amb morrió.
Article 9

1. En balcons, terrasses i similars s�hauran
de prendre les mesures necessàries per evitar
que les defecacions i puixums dels animals
puguin afectar els altres habitatges o la via
pública.

2. S�hauran de prendre les mesures ade-
quades per evitar que, en especial en hores
de descans, els lladrucs dels gossos puguin
molestar els veïns.
Article 10

Els propietaris i posseïdors d�animals
domèstics de companyia hauran de facilitar a
l�Ajuntament les visites necessàries per com-
provar les condicions d�allotjament, manteni-
ment I tracte d�aquells.
Article 11

L�allotjament ha de ser adequat a les
exigències de l�espècie i de la raça. S�ha de
mantenir net, desinfectat i en cap cas l�allot-
jament pot ser un balcó o celobert.
Article 12

A la via pública, els gossos aniran amb
collar i lligats amb corretja o cadena, i els
gossos qualificats de potencialment perillosos
segons la llei, a més a més, portaran morrió.
Els propietaris o posseïdors que treguin els
gossos a la via pública hauran de portar tota
la documentació sanitària de l�animal, el
registre censal i, en el cas dels gossos poten-
cialment perillosos, a més, la llicència muni-
cipal i el comprovant de la pòlissa de respon-
sabilitat civil obligatòria, en vigor.
Article 13

Les persones que passegin un gos per la
via pública han d�adoptar les mesures
necessàries perquè l�animal no embruti amb
excrements fecals. Estan, per tant, obligats a
recollir, de produir-se, els excrements, amb

bosses de plàstic o paper, i dipositar-les als
llocs que preceptivament s�indiqui. En cas
que es produeixi la infracció d�aquesta
norma, a banda de la sanció corresponent,
els funcionaris públics en funcions de
vigilància podran requerir al propietari o a la
persona que condueixi l�animal perquè pro-
cedeixi retirar les dejeccions.
Article 14

No es permet rentar els animals a la via
pública, fonts, safareigs o similars, ni fer-los
beure aigua amorrats als sortidors públics
d�aigua destinats a consum humà.
Article 15

Està prohibit donar de menjar els animals
a la via pública i a tot espai públic, en gene-
ral.
Article 16

Es prohibeix l�entrada d�animals a locals
destinats a fabricació i comerç d�alimentació,
i en bars, cafeteries i restaurants. Els propieta-
ris d�aquests locals hauran de col·locar a
l�entrada, en lloc visible, un rètol amb aques-
ta prohibició.
Article 17

Queda prohibida la presència d�animals
domèstics en parcs infantils i zones de joc.
Així mateix, està prohibida la circulació i
permanència de gossos i altres animals a les
piscines públiques.

TÍTOL III

ANIMALS ABANDONATS

Article 18
1. Està prohibit abandonar els animals.
2. Es considera que un animal està aban-

donat o perdut si es troba a la via pública
solt, sense anar acompanyat per cap persona.
En aquest cas l�Ajuntament es farà càrrec de
l�animal, sobretot si l�animal és dels catalo-
gats com a potencialment perillós, fins que
sigui recuperat, cedit o sacrificat.

3. El termini per recuperar un animal sense
identificació és de vuit dies.

4. Si l�animal porta identificació, un cop
avisat el propietari, aquest disposarà de deu
dies per recuperar-lo, abonant prèviament les
despeses que ha originat el manteniment de
l�animal. Passat aquest termini es considerarà
l�animal com a abandonat.
Article 19

Els animals hauran de tenir la correspo-
nent documentació sanitària en la qual s�es-
pecifiquin les vacunes i tractaments que se�ls
hagi aplicat i tenir-la sempre a disposició de
qualsevol agent o funcionari municipal que
la demani, i que aquests estiguin identificats
amb tatuatge o transporder, tal i com esta-
bleixen les disposicions legals vigents.

TÍTOL IV

CENS MUNICIPAL

Article 20
1. Els propietaris i posseïdors de gossos i

gats estan obligats a inscriure�ls en el Cens
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municipal d�animals de companyia, en el ter-
mini màxim d�un mes des de la seva adquisi-
ció o naixement de l�animal, amb l�aportació
de la documentació sanitària de l�animal i el
document nacional d�identitat del seu titular.

2. En el cas de gossos catalogats com a
potencialment perillosos hauran de sol·licitar,
a més, la llicència municipal corresponent.
Aquests gossos seran inscrits en un Registre
municipal especial de gossos potencialment
perillosos.
Article 21

Els propietaris i posseïdors d�animals de
companyia són responsables dels danys i per-
judicis produïts a persones i béns. En aquests
casos, estan obligats:

1. En general, els propietaris i posseïdors
d�animals estan obligats a facilitar les seves
dades i les de l�animal a la persona perjudi-
cada o als seus representants legals i a les
autoritats competents que així ho sol·licitin.

2. En el cas que un animal domèstic mos-
segui o lesioni una persona, el seu propietari,
a més, estarà obligat a aportar la documenta-
ció sanitària en vigor i a sotmetre a l�animal a
un període d�observació veterinària de 14
dies a comptar obligatòriament des de les pri-
meres 24 hores de l�agressió, i, en aquest cas,
adreditar-ho degudament a l�autoritat munici-
pal.

TÍTOL V

RÈGIM SANCIONADOR

Article 22
1. Constitueixen infracció administrativa

d�aquesta Ordenança les accions o omissions
que representin vulneració dels seus precep-
tes, i sense perjudici de la capacitat sancio-
nadora d�altres Administracions en virtut de
normes de rang superior.

2. Són responsables de les infraccions les
persones físiques que les cometin i aquelles
que ho siguin per disposicions legals i regla-
mentàries de rang superior.

3. Les infraccions a les disposicions d�a-
questa Ordenança en classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

4. Les sancions derivades d�aquestes
infraccions tindran la naturalesa de multa i
s�imposaran d�acord a la següent escala:

- Infraccions lleus: de 100 a 150 EUR.
- Infraccions greus: 150,01 a 300 EUR.
- Infraccions molt greus: 300,01 a 450,00

EUR.
5. La quantia de la sanció vindrà donada

per la seva qualificació i per les següents cir-
cumstàncies:

a) Existència d�intencionalitat o de reitera-
ció.

b) Naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) Reincidència per comissió d�una infrac-

ció de la mateixa o superior gravetat.
d) La seva transcendència social.
6. La imposició de les sancions serà com-

patible amb l�exigència a l�infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat
originari, així com la indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets constitu-

tius d�infracció.
Article 23

1. Són infraccions lleus:
a) No prendre les mesures necessàries en

balcons, terrasses i similars per evitar molès-
ties produïdes per defecacions, orins i olors
dels animals als veïns o a la via pública.

b) No censar l�animal en els terminis
corresponents.

c) L�incompliment de les prohibicions i
restriccions de presència d�animals en esta-
bliments dedicats al comerç d�alimentació.

d) Fer beure els gossos amorrats a les fonts
publiques.

e) Alimentar els animals a la via pública,
parcs i altres espais públics.

f) No col·locar el rètol assenyalant la
presència de gos vigilant.

g) Qualsevol altra acció o omissió contrà-
ria a aquesta Ordenança que no estigui
expressament prevista en aquest article.

2. Són infraccions greus:
a) Que el gos circuli per la via pública

sense anar lligat.
b) No recollir les deposicions dels gossos a

la via pública.
c) Dipositar les deposicions dels gossos en

llocs diferents dels establerts per aquesta
ordenança.

d) No identificar els animals quan siguin
requerits d�acord amb l�article 21.

e) Qualsevol de les infraccions o omis-
sions de les actuacions que s�han de seguit
en cas de mossegada o lesions a una persona
produïdes per un gos.

f) L�incompliment dels requeriments o de
les mesures que dicti l�autoritat municipal en
l�àmbit d�aquesta ordenança.

g) No disposar de la targeta sanitària.
h) Mantenir els animals en condicions

higièniques inadequadas i/o amb manca d�a-
limentació o que suposin molèsties per als
veïns o altres persones.

i) Provocar l�animal una situació de perill,
de risc o de molèsties per als veïns, per a
altres persones o per als altres animals.

j) No tenir els gossos de vigilància en les
adequades condicions de seguretat.

k) Permetre l�entrada d�animals o establi-
ments on és prohibit per aquesta ordenança,
amb l�excepció dels gossos pigall.

l) Rentar animals a la via pública, fonts,
estanys i lleres de les rieres.

m) Practicar el comerç d�animals fora d�es-
tabliments autoritzats.

n) La venda d�animals en locals autoritzats
a menors de 14 anys o a persones incapacita-
des judicialment sense autorització de les
persones que en tinguin atribuïda la pàtria
potestat o la tutela.

o) La presència d�animals a les zones d�ús
públic on l�Ajuntament hagi col·locat el
corresponent senyal de prohibició.

p) La comissió de tres faltes lleus en un
mateix any, comptat de data a data.

3. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar els animals.
b) Abandonar els animals.
c) Passejar un gos sense lligar i sense

morrió.
d) Passejar un gos potencialment perillós

sense lligar.
e). Passejar un gos potencialment perillós

sense morrió.
f) Sacrificar un animal sense control veteri-

nari.
g) No tenir contractada l�assegurança de

responsabilitat civil obligatòria dels gossos
potencialment perillosos.

h) No practicar els tractaments veterinaris
obligatoris.

i) La comissió de dues faltes greus en un
mateix any, comptat de data a data.
Article 24

La resolució dels expedients sancionadors
així com la potestat sancionadora relativa a
les matèries i supòsits regulats per aquesta
ordenança correspon a l�Alcalde, d�acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d�abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Disposició transitòria

Inscripció al Cens municipal d�animals
domèstics. Es concedeix un termini de sis
mesos, des de l�entrada en vigor d�aquesta
Ordenança, als efectes que els propietaris
d�animals domèstics regularitzin, sinó ho han
fet encara, la inscripció dels seus animals
domèstics en el Cens Municipal correspo-
nent.
Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor d�a-
cord amb el que estableix l�article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d�abril, de bases del règim
local; i romandrà vigent en tot el terme muni-
cipal mentre no sigui modificada o derogada
pel Ple de la Corporació.

Sant Antoni de Vilamajor, 18 de febrer de
2004

L�Alcalde, Francesc Tella Macià.

022004003589
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Per decret de la regidora de l�Àmbit de
Recursos Humans número AP10040136 de
data 3 de febrer de 2004, s�ha resolt aprovar
la contractació laboral urgent d�Obdúlia Mar-
tos Prieto com a assistenta social del departa-
ment de serveis socials, sanitat i consum,
amb el tipus de contracte d�interinatge a par-
tir del dia 1 de febrer de 2004 i fins la incor-
poració de Maite Godoy al seu lloc de tre-
ball, finalitzada la seva baixa maternal.

Sant Boi de Llobregat, 16 de febrer de
2004.

El Tinent d�Alcalde de l�Àrea d�Actuació
Política de Presidència, José Manuel Gonzá-
lez Labrador.

022004003389
A




