EDICTE SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS.

2. Els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s’han
d’estacionar en una zona d’ombra i han de facilitar-ne en tot moment la ventilació i no
podran tenir els animals en el seu interior més de 30 minuts, de conformitat amb
l’apartat anterior.
3. Es prohibeix tancar els animals de companyia als maleters dels cotxes, llevat que
s’adeqüi un sistema que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible
intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
Article 23. Requisits per a l’atorgament de llicència
1. Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos, s’han de complir els següents requisits:
-Ser major d’edat
-Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi o estar
inscrits en el Regitre Anicom i xipats.
Article 56. Colònies controlades de gats urbans
1. Els gats que conviuen al municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de la
fauna urbana i com a tal, se’ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura que
tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.
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1. No és possible mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats i tancats
sense ventilació més de 30 minuts i en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma
permanent o temporal.

Data 31-1-2019

Article 9. Manteniment en vehicles

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Text de la modificació:

B

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, en sessió plenària de data 26 de novembre
de 2018 va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS de conformitat al que disposen els articles 178.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, fou
sotmès a la preceptiva informació publica, a partir de l’edicte publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona del 05/12/2018 i al no haver-se presentat cap al・legació o
suggeriment en el temps preceptiu, l’acord inicial ha esdevingut definitiu en data
23/01/2019. Conseqüentment d’acord amb aquests preceptes es disposa la seva
publicació integra.

A

Exp. X2018002013

-

-

L’autorització municipal per a donar aliments als animals peridomèstics o
ensalvatgits només podrà ser concedida a les persones físiques majors de
16 anys.
Aquestes autoritzacions tindran una durada limitada que s’establirà en cada
cas, depenent de la dinàmica poblacional de cada espècie, de les
exigències del control sanitari i d’altres circumstàncies. La durada mai serà
superior a 5 anys.
L’autorització concedida podrà ser revocada, sense dret a indemnització, per
raons d’interès públic o per incompliment dels criteris o condicions imposats
en la mateixa, sense perjudici de la sanció que correspongui a aquest
incompliment

Contra l’acord d’aprovació i l’ordenança que son definitius en via administrativa, es pot
interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació
d’aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Santa Margarida i els Monjos, 23 de gener de 2019.
L'Alcaldessa
Imma Ferret Raventós
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6. L’alimentació només serà permesa al lloc d’assentament de la colònia i conforme als
criteris o condicions que estableixi l’Ajuntament, prèvia autorització de les persones
físiques que podran fer-lo. La concessió de les autoritzacions per alimentar gats de
carrer suposarà el compliment de totes les condicions que seguidament es detallen:

Data 31-1-2019

5. Als espais d’ús públic en general i als espais de concurrència pública, no és permès
alimentar als animals peridomèstics o ensalvatgits, llevat de les persones físiques
autoritzades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i conforme als criteris o
condicions que s’estableixin en l’autorització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels animals.
Únicament les persones responsables podran fer les tasques de manteniment.
Altrament, seran sancionats.

B

3. L’Ajuntament, en els casos en que no hi hagi queixes veïnals, determinarà les zones on
es situaran els dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la resta
d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia (sorrals,
zones d’aixopluc...).

A

2. El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels
animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització dels
animals sanitàriament aptes i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on
s’ubiquen.

