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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Data: 7 de març de 2017
Horari: 19 hores fins 19:30
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado, excusa la seva absència.

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença.
3. Reglament del cementiri Municipal, serveis funeraris i policia mortuòria. 
4. Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
5. Proposta Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès
Oriental Avança.
6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
7. Informació d'alcaldia.
8. Precs i preguntes.
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L'alcalde  explica  que  cal  aprovar  la  incorporació  per  urgència  a  l'ordre  del  dia  del  punt
anomenat "Elecció de Jutge de Pau i Substitut pel Jutjat de Pau de Campins"

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 3 de gener de 2017.

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.

2. ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS I REGULADORA DE LA SEVA
TINENÇA.

L’alcalde llegeix i explica el punt:

L'Ajuntament de Campins disposa d'una Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics i
és necessari actualitzar aquest document per adaptar-lo a la legislació vigent.

Fonaments de dret.
Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en
relació al procediment general d'elaboració i aprovació d'ordenances i reglaments.
Com sigui que el procediment d'aprovació n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a informació
pública i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

Atès que, es requereix l'aprovació per majoria simple, per aplicació de l'article 47 i 114.1 de la Llei
reguladora de bases del règim local.

Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l'article 178 del 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, els
articles  60  a  66  del  ROAS,  disposen  el  procediment  d'aprovació  i  regulen  que  hi  haurà
l'aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial;

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Derogar l'Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics.

Segon.- Aprovar inicialment de l'Ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora
de la seva tinença el text literal és el següent:
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PREÀMBUL
Necessitats i justificació.
Amb  motiu  de  la  necessària  adequació  de  les  ordenances  municipals  a  les  darreres
modificacions legals en matèria de protecció dels animals, específicament el Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d'abril,  pel  qual s'aprova en un únic text la Llei  22/2003, de 4 de juliol,  de
protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,
amb les modificacions introduïdes a totes dues lleis per la Llei 12/2006, i també les previsions
d'aquesta última Llei referents a protecció dels animals que no modifiquen preceptes concrets de
les lleis anteriors.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.
Aquesta Ordenança té per objecte l'establiment de mesures per a la protecció i el benestar dels
animals en general, i establir les normes per la regulació específica dels animals de companyia i
de protecció de la fauna salvatge.

Article 2. Àmbit d'aplicació.
Els preceptes continguts en aquesta ordenança seran d'aplicació en tot el terme municipal de
Campins,  amb independència d'on resideixi  la  persona que n'és  propietària o posseïdora de
l'animal.

Article 3. Definicions.
Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a)  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.  També  tenen  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.

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar
amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança, gaudeixen sempre
d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya
o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas.

d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de
l'Estat espanyol.

e)  Animal  de companyia exòtic:  animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
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f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.

g) Animal abandonat: 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 o posseïdora.

h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones,
referit al nucli urbà de ciutats i pobles.

i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals,
els  centres  de  recollida  d'animals,  el  domicili  dels  particulars  on  es  fan  vendes  o  altres
transaccions  amb  animals  i  els  de  característiques  similars  que  es  determinin  per  via
reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgen 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.

j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què es guarden els
animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les
gosseres esportives i de caça i els centres d'importació d'animals.

k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb
independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o
d'altres.

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

m) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que
n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

Article 4. Exclusions.
S'exclouen de la regulació d'aquest reglament els animals destinats al treball o a proporcionar
carn, pell o algun altre producte útil per a l'home, els quals es regulen per altres disposicions, a
excepció del que estableix l'article 10 d'aquesta Ordenança.

TÍTOL I

Normes generals de protecció dels animals.

Article 5. Obligacions de les persones propietàries i/o posseïdores d'animals.
Les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.
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La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la
salut.

Article 6. Nombre d'animals de companyia.
Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia en els domicilis particulars,
sempre que es reuneixin les condicions higièniques oportunes i que no es produeixi cap situació
de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones en general o al mateix animal.
La tinença per a cada parcel·la o habitatge de més de 3 gossos, 4 gats, 2 fures o la suma dels
quals superin el número de 5 en total, es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència,
implicarà la sol·licitud de la llicència de nucli zoològic, en aplicació de l'art. 5 de l'Ordre de 28 de
novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.

Article 7. Atenció sanitària i identificació.
Les persones propietàries i posseïdores d'animals tenen l'obligació de mantenir-los en condicions
higienicosanitàries, i de benestar i seguretat, adequades a la seva espècie i raça. Hauran d'estar
ben  alimentats,  correctament  allotjats,  i  se'ls  haurà  de  donar  les  atencions  veterinàries
necessàries  per  garantir  el  seu  estat  de salut  i  prevenir  la  transmissió  de malalties  a altres
persones o animals.
Així mateix, també han d'identificar els seus animals de companyia amb microxip homologat o
altres sistemes que es puguin establir per via reglamentaria i inscriure'ls en el registre municipal,
en el termini màxim de 30 dies naturals, complerts a partir de la data d'adquisició de l'animal o
del canvi de residència, o 3 mesos des de la data de naixement.

Article 8. Condicions de manteniment.
Els propietaris o posseïdors d'un animal han de proporcionar-li l'alimentació, l'allotjament i les
condicions  ambientals  d'espai,  ventilació,  humitat,  temperatura,  llum  i  aixopluc  adequats  i
necessaris, per evitar que pateixi cap sofriment, per satisfer les seves necessitats vitals i garantir
el  seu  benestar  mitjançant  el  seu  manteniment,  incloent-hi  l'activitat  física,  en  condicions
adequades a la seva espècie o raça.
Els animals mai poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts i balcons.
Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats.

Article 9. Actuacions prohibides.
Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi
sofriments o danys físics o psicològics.

b)  Subministrar-los  substàncies  que  puguin  causar-los  alteracions  de  la  salut  o  del
comportament,  excepte  en  els  casos  emparats  per  la  normativa  vigent  o  per  prescripció
veterinària.

c) Abandonar-los.
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d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i
de seguretat de l'animal.

e) No facilitar-los l'alimentació suficient.

f) Vendre'ls o cedir-los a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

g) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i d'establiments de
venda i  de cria autoritzats,  llevat  de les  transaccions entre les  persones particulars  quan es
limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de
l'animal.

h) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment
que els és necessari.

i) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

j)  Es  prohibeix  l'ús  d'animals  en  baralles  i  en  espectacles  o  d'altres  activitats  si  els  poden
ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir
la sensibilitat de les persones que els contemplen.

Article 10. Criança d'animals domèstics en domicilis.
Amb  caràcter  general  s'autoritza  la  criança  d'animals  domèstics  als  habitatges  i  domicilis
particulars sempre que:

a)  Es garanteixi  l'absència de risc  en  l'aspecte  sanitari,  referent  tant  als  animals  com a les
persones que puguin ser afectades.

b) Que no representi cap situació de perill o incomoditat per a l'animal o per a les persones en
general.

c) Que es garanteixi la inexistència de molèsties per als veïns.

d) Que, per la seva quantia, no es pugui deduir que es tracta d'una activitat econòmica.

La possessió d'aus de corral, conills, coloms i d'altres animals serà possible sempre que aquests
animals estiguin albergats en una construcció auxiliar.  Les construccions auxiliars hauran de
complir la normativa del vigent Pla General d'Ordenació de Campins.
La  tinença  d'animals  salvatges  o  exòtics  en  captivitat,  fora  dels  parcs  zoològics  o  d'àrees
destinades a aquesta finalitat, haurà de ser autoritzada expressament i requerirà l'acompliment
de les màximes condicions de seguretat i  higiene,  la total  absència de perill  i  molèsties,  i  el
compliment de tota la normativa legal aplicable.
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Article 11. Responsabilitat general de les persones posseïdores d'animals.
La  persona  posseïdora  d'un  animal,  sense  perjudici  de  la  responsabilitat  subsidiària  de  la
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general,
d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels
quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a
altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural ha de mantenir-los en
captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot
exhibir-los ni  passejar-los per  les  vies i  els espais públics  i  ha de tenir  subscrita una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil.

Excepcionalment, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en
viu, la tinença i l'exhibició pública de mascles de pinsà (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis
carduelis),  verdum  (Carduelis  chloris)  i  passerell  (Carduelis  cannabina)  per  a  activitats
tradicionals destinades a concursos de cant, sempre que les activitats esmentades no comportin
un detriment  per  a les  poblacions  d'aquestes  espècies.  Es prohibeix  la  captura,  la  tinença i
l'exhibició  pública  de  femelles  de  les  espècies  esmentades.
La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com
de les seves cries.

Article 12. Responsabilitat pel que fa a la convivència.
Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat
i el descans dels seus veïns no sigui alterat pel comportament dels seus animals, especialment en
horari nocturn.
Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons, gossos que per la seva especial condició o
caràcter irritable es manifestin amb insistents bordades, encara que sigui en hores diürnes. Els
seus propietaris o posseïdors tindran cura, en tot cas, que ni sols ni en la seva presència, aquests
animals molestin el veïnat.
En  balcons,  terrasses  i  similars  s'hauran  de  prendre  mesures  necessàries  per  evitar  que  els
animals,  especialment  gossos  i  gats,  puguin  afectar  amb  les  seves  deposicions  i  orins  els
habitatges inferiors o a la via pública.

Article 13. Col·laboració amb l'acció inspectora.
Els propietaris o posseïdors d'animals hauran de facilitar a les autoritats competents, les visites
domiciliàries pertinents per a la inspecció i determinació de les circumstàncies que es consideren
a l'article 12 d'aquesta ordenança.
L'autoritat municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors que prenguin les mesures adients
si els animals constitueixen un perill físic o sanitari o bé es considera que representen molèsties
reiterades per als veïns, sempre que aquestes quedin demostrades.
Les persones posseïdores d'animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a
les  autoritats  competents  i/o  els  seus  agents  o  inspectors  les  inspeccions  i  facilitar-los  la
documentació exigible.
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TÍTOL II

De la presència d'animals a la via pública.

Article 14. Sobre els animals a la via pública.
En les vies o espais públics els animals hauran d'anar proveïts de corretja o cadena i collar o
altre mitjà de subjecció escaient d'acord amb l'espècie o raça i amb la identificació pròpia de
l'animal que permeti la localització del propietari o posseïdor.
Els propietaris dels animals queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols
informatius col·locats en el municipi, especialment quan es tractin dels requeriments d'ús de les
zones públiques destinades a l'esbarjo dels animals.
Es  prohibeix  la  presència  d'animals  en  les  àrees  i  zones  de  joc  infantil  i  es  mantindrà  una
distància suficient per a no ocasionar molèsties i evitar les miccions i deposicions dels animals
en aquests espais.
No es permet ni rentar-los a la via pública ni a les fonts, rius o canals del terme municipal, ni fer-
los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d'animals on no consti el número
de  nucli  zoològic  del  centre  venedor  o  donant.  En  especial,  es  prohibeixen  els  anuncis  de
particulars per a la cria i/o venda o qualsevol transacció de llurs animals de companyia.

Article 15. Deposicions.
Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres
animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en
els parcs infantils i zones d'esbarjo.
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 als 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 denunciar el fet a l'autoritat competent.

Article 16. Transport públic.
Es podran traslladar animals de companyia per mitjà del transport públic sempre que el volum
permeti  el  seu  trasllat  a  l'interior  dels  "transportins",  en  les  condicions  d'higiene  i  seguretat
oportunes  i  amb  la  documentació  que  correspongui.  El  trasllat  d'animals  de  companyia,  el
volum dels quals no permeti l'ús del transport públic, es realitzarà d'acord amb les disposicions
vigents i les que dictin l'Administració de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents
en cadascun dels casos.
Els  gossos  pigall  i  els  dels  cossos  i  empreses  de  seguretat  podran  circular  lliurement  en  els
transports  públics  urbans,  sempre que vagin acompanyats  per  la  persona amb discapacitat
visual i l'agent de seguretat, respectivament, i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de
seguretat que preveuen aquestes Ordenances.
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Article 17. Accés a llocs de pública concurrència.
Queda  totalment  prohibida  l'entrada  amb  animals,  excepte  els  gossos  pigall  i  els  animals
declarats d'utilitat pública o propietat d'entitats públiques, als següents llocs:

a)  Locals  destinats  a  la  fabricació,  venda,  emmagatzematge,  transport  o  manipulació
d'aliments.

b) Locals d'espectacles públics,  esportius,  culturals i  recreatius,  en horari  d'obertura al públic,
llevat que es tractin de competicions,  concursos i/o concentracions d'animals i  altres en què
l'autoritat competent ho autoritzi.

c) Edificis públics on la presència d'animals no estigui específicament autoritzada.

La prohibició  d'entrada i  permanència  d'animals,  excepte  els  gossos  pigall,  en  establiments
públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars,
és discrecional del titular. Dins d'aquests llocs, resta totalment prohibida la presència d'animals
en les zones on s'elaborin i manipulin aliments, inclosos els animals pigall. Fins i tot disposant de
l'autorització del titular de l'establiment, serà necessari que els animals vagin proveïts amb les
mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que n'asseguri la subjecció i
contenció.
Els  propietaris  dels  locals  esmentats  al  punt  anterior  hauran  de  col·locar  a  l'entrada  de
l'establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
La presència d'animals en els ascensors, exceptuant els pigall,  no coincidirà amb l'ús que en
puguin fer les persones, llevat que els veïns o la comunitat de propietaris ho acceptin.

Article 18. Alimentació a la via pública.
Amb l'objecte de prevenir  la proliferació i  increment de colònies d'animals incontrolats  en el
municipi, es prohibeix alimentar els animals a la via pública, parcs o altres espais similars, amb
excepció de les zones que l'Ajuntament pugui establir a aquest efecte (colònies controlades de
gats urbans).
La persona advertida formalment de les conseqüències de la seva acció, si hi persisteix, podrà
ser sancionada d'acord amb l'article 55.27 d'aquesta ordenança.

TÍTOL III

Animals salvatges urbans.

Article 19. Control a la via pública d'animals salvatges urbans.
La Protecció de la salut ambiental és competència de l'Ajuntament, i per això es duu a terme un
programa de control a la via pública i  a l'entorn proper a les zones habitades,  dels animals
salvatges urbans, destinat a protegir la salut de la població i a mantenir un nombre sa i estable
d'aquests.
La presència de senglar (Sus scrofa) a l'àmbit urbà, crea una problemàtica concreta. Per evitar
i/o  disminuir  els  problemes  que  produeix  el  senglar  en  les  proximitats  dels  assentaments
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humans, s'han de realitzar diferents actuacions que passen per l'educació dels ciutadans perquè
no els proporcionin aliment, sigui d'una manera voluntària o per descuit.
Aquesta mesura, en combinació amb altres com són la caça a determinades zones, la captura i
posterior  eliminació  o  l'esterilització,  poden  evitar  o,  si  més  no,  reduir  considerablement  els
problemes.
En  aquest  sentit,  és  imprescindible  prohibir  l'alimentació  del  senglar  en  espais  urbans  o
periurbans, així com a altres espècies que poden ser coincidents en la seva alimentació (gats,
coloms, gossos...)

Article 20. Mesures addicionals.
És obligació dels propietaris dels immobles l'establiment de les mesures dissuasives o correctives
adients, així com, en aquells immobles en què el seu estat precari ho requereixi, la realització
d'aquelles obres infraestructurals necessàries per a evitar la instal·lació, establiment i  cria de
colònies de coloms.
És responsabilitat dels propietaris dels immobles la neteja de les façanes o altres elements dels
immobles afectats pels excrements de les aus que hi niïn.

TÍTOL IV

Normes Sanitàries.

Article 21. Condicions generals.
Tot animal domèstic té el dret, i el propietari té el deure d'oferir-li les atencions sanitàries i els
controls  veterinaris  necessaris  per  mantenir  un  bon estat  de  salut  i  evitar  la  transmissió  de
malalties a persones o altres animals.

Article 22. Documentació sanitària.
Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la qual s'especifiquin les
vacunes i  tractaments que se'ls  hagi  aplicat i  el  document acreditatiu d'identitat (microxip o
altres  sistemes  que  es  puguin  establir  per  via  reglamentària  en  el  cas  dels  animals  de
companyia).

Article 23. Obligacions dels veterinaris.
Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris estan obligats
a:

a) Comunicar tota malaltia transmissible a l'Ajuntament de forma que estigui establerta, perquè
independentment de les mesures zoo sanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents
mesures higienicosanitàries de protecció civil.

b)  Tenir  un  arxiu  amb  la  fitxa  clínica  dels  animals  objecte  de  vacunació  o  de  tractament
obligatori, el qual ha d'estar a disposició de l'autoritat competent.
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c)  No  practicar  als  animals,  mutilacions,  extirpació  d'ungles,  cordes  vocals  o  altres  parts  o
òrgans, llevat de les intervencions fetes per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la
capacitat reproductiva o la seva identificació en el cas de les colònies controlades de gats.

d)  Els  veterinaris  han  d'informar  la  persona  propietària  o  posseïdora  de  l'obligatorietat
d'identificar el seu animal en el cas que pertanyi a una espècie d'identificació obligatòria i no
estigui identificat, i també de l'obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix
habitualment l'animal o en el Registre general d'animals de companyia.

Dins  del  marc  de convenis  establerts  puntualment  amb el  col·legi  de veterinaris,  hauran de
facilitar a l'Ajuntament les dades del registre general d'animals de companyia per tal de poder
agilitzar el cens dels animals.
L'Ajuntament  només podrà utilitzar  aquestes  dades  amb finalitats  censals,  estadístiques,  de
promoció i prevenció sanitària. En cap cas podran ser cedides per interessos privats, publicitaris
o comercials.

Article 24. Esterilització i sacrifici.
El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en els casos previstos per la normativa vigent i,
en tot cas, s'ha d'efectuar de manera indolora i amb atordiment previ de l'animal, en la mesura
que tècnicament sigui possible.
El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han de ser fets sempre per professionals
veterinaris.

Article 25. Protocol de mossegades.
En cas  que un animal  de companyia mossegui  o  lesioni  una persona o un altre  animal,  la
persona propietària o posseïdora està obligada a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les pròpies a la persona agredida o al propietari de
l'animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents i/o als seus agents
quan ho sol·licitin.

b) Comunicar el fet, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, aportant la cartilla
sanitària de l'animal a Medi  Ambient a l'ajuntament o als  Mossos d'Esquadra,  i  posar-se a
disposició de les autoritats municipals.

c) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria i  seguir  les indicacions que
determini el veterinari.

d) A petició del propietari i sota control veterinari, l'observació dels animals agressors es podrà
fer en el domicili del propietari sempre que el gos estigui correctament vacunat i censat en el
cens caní municipal.
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e) Presentar a l'Ajuntament la documentació sanitària de l'animal i el certificat de l'observació
veterinària en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió i al cap de 14 dies naturals
de l'observació veterinària.

f) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, robatori,
pèrdua, trasllat, desaparició) durant el període d'observació veterinària.

Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l'Ajuntament podrà obligar
a recloure l'animal agressor en un lloc adequat perquè s'hi estigui durant el període d'observació
veterinària.
Totes les despeses aniran a càrrec del propietari.

TÍTOL V

Cens municipal i identificació

Article 26. Inscripció.
Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia, els han d'inscriure en el cens
municipal d'animals de companyia en el termini màxim de trenta dies naturals a partir de la
data de naixement, adquisició o canvi de residència de l'animal. El propietari o posseïdor que
faci la inscripció haurà d'aportar les seves dades, el document acreditatiu de la identificació de
l'animal i,  si  es tracta d'un gos considerat potencialment perillós, la documentació específica
requerida per a aquest tipus d'animals.

Article 27. Comunicació al cens.
En cas de mort, cessió o canvi de residència de l'animal s'ha de comunicar al cens municipal en
el  termini  màxim  d'un  mes  des  que  s'hagi  produït.  La  sostracció  o  pèrdua  d'un  animal  de
companyia s'ha de comunicar al cens municipal en el termini màxim d'una setmana des que es
tingui coneixement d'aquests fets.
En el  cas  que es tracti  d'un gos dels  considerats  potencialment  perillosos,  aquest termini  es
redueix a 48 hores.

Article 28. Identificació.
Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant la identificació electrònica amb
la implantació d'un microxip homologat,  o  bé altres  sistemes que es puguin establir  per  via
reglamentària.
La persona o l'entitat  responsable  de la identificació  de l'animal ha de lliurar  a la persona
posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació de
l'animal establertes per l'article 15.2 del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril de protecció dels
animals.
La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer
qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que en faci referència.
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Article 29. Taxa municipal.
Les taxes per als diferents serveis municipals s'establiran en l'ordenança reguladora de la taxa
per  la  prestació  de  serveis  de  registre  i  prevenció  sanitària  relacionats  amb  els  animals  de
companyia.
Aquesta taxa no serà aplicable, als gossos guia dels invidents.

TÍTOL VI

Gossos potencialment perillosos.

Article 30. Definició.
Tenen consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les
circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d'agressivitat amb persones o amb altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c)  Gossos  que  pertanyen  a  una  de  les  races  següents  o  a  llurs  encreuaments:  Bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de pressa canari,
rottweiler, staffordshire i tosa japonès.

Quan es tracti dels gossos a què fa referència l'article 32 d'aquesta ordenança, en el registre
censal  de  l'ajuntament  s'han  d'especificar  la  raça  i  les  altres  circumstàncies  que  siguin
determinants de la possible perillositat d'aquests.

No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d'edat i les
que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d'aquests animals.
En cas que els propietaris de gossos catalogats com a potencialment perillosos no compleixin les
normes de seguretat establertes en l'article 34, es requerirà al propietari la conducció de l'animal
a una instal·lació adequada fins que esmeni les esmentades deficiències. En cas de negativa, o
que no es pugui solucionar de forma immediata, l'ajuntament intervindrà amb els mitjans més
adients en cada cas.

Per tot allò que no contempli específicament aquesta ordenança s'haurà de contemplar el que
preveu la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos i altres
específiques.

Article 31. Determinació de perillositat.
L'Ajuntament podrà determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter
marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La
potencial perillositat s'haurà de determinar en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després
d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/a veterinari/a habilitat/da per a aquesta
tasca.

13 de 49

mailto:ajuntament@campins.cat


Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Article 32. Llicència per a la tinença i conducció.
Tots  els  gossos  potencialment  perillosos  que  resideixin  habitualment  en  el  municipi  hauran
d'estar censats en el registre municipal d'animals de companyia i el seu propietari disposar de la
corresponent llicència administrativa emesa per aquest Ajuntament, per a l'obtenció de la qual
és preceptiu ser major d'edat.

Tots els gossos que per les seves característiques i naturalesa puguin representar una especial
perillositat per raons tant sanitàries com de seguretat i de convivència, hauran de circular a la
via pública, espais públics i establiments on se'ls permeti l'entrada, lligats en tot moment amb
corretja i amb morrió posat.

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i
portar a sobre la corresponent llicència per a la tinença i conducció d'aquests animals.
Els requisits per a l'atorgament d'aquesta llicència són els establerts per la legislació específica
de gossos potencialment perillosos i té un període de validesa de 5 anys tot podent ser renovada
successivament. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el
titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.

D'acord  amb la  legislació  vigent,  els  propietaris,  posseïdors  i/o  conductors  d'aquests  gossos
hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels
danys que l'animal pugui provocar a les persones i/o altres animals.
La  intervenció,  mesura  cautelar  o  suspensió  que  afecti  la  llicència  administrativa  en  vigor,
acordada en via judicial o administrativa, seran causa per denegar l'expedició d'una altra de
nova o la renovació de la qual es té, fins que aquestes s'hagin aixecat.
Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada pel seu
titular en el termini de quinze dies naturals, comptats des de la data en què es produeixi.

Article 33. Identificació.
És  obligatòria  la  identificació  dels  gossos  considerats  potencialment  perillosos  mitjançant
microxip homologat, aquest requisit és previ a qualsevol transacció i s'ha d'acreditar prèviament
a l'obtenció de la llicència.

Article 34. Mesures de seguretat.
Els propietaris i posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir les
mesures següents:

a) No poden conduir, adquirir o ser propietaris d'aquests tipus de gossos, les persones menors
d'edat,  ni persones en estat d'embriaguesa o sota els efectes d'altres drogues o fàrmacs que
alterin la capacitat de reacció, que tinguin alterades les seves facultats psicofísiques, i les que
hagin estat privades judicialment o administrativament, per a la tinença d'aquests animals.

b) No es pot portar més d'un gos per persona.
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c) A les vies públiques, parts comunes d'immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais
d'ús públic en general, han d'anar lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2
metres, i proveïts de morrió.

d) Les instal·lacions que els alberguin han de reunir les característiques següents:

d) Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els mecanismes
adients per tal d'evitar la sortida del recinte de l'animal.
El  recinte  ha  d'estar  convenientment  senyalitzat  amb  l'advertiment  de  l'existència  d'un  gos
d'aquest tipus.

e) No s'autoritza la cria d'aquests gossos als propietaris particulars.

f)  La  sostracció  o  pèrdua  de  l'animal  haurà  de  ser  comunicada  pel  seu  titular  al  Registre
Municipal en el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.

g)  Sens  perjudici  de les  sancions  que es  puguin  imposar  per  motiu  de  l'incompliment  de  la
normativa vigent, sobre la tinença i/o conducció d'un gos de raça perillosa, l'autoritat municipal
podrà immobilitzar cautelarment l'animal i tenir-lo en custòdia i dipòsit, on romandrà fins que la
persona propietària el  retiri.  La persona propietària haurà de regularitzar  la situació del gos
prèviament i les despeses que generi la seva estada aniran a càrrec seu.

Article 35. Ensinistrament.
No es permet a particulars l'ensinistrament de gossos per a l'atac i defensa. Les instal·lacions
degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb gossos destinats a activitats
de  vigilància  i  de  guarda pròpies  d'empreses  de  seguretat  i  dels  cossos  de  seguretat  de  les
diferents administracions públiques.

TÍTOL VII

Establiment del servei de gestió d'animals de companyia

Article 36. Prohibicions.
Resta totalment prohibit l'abandonament dels animals de companyia.

Article 37. Servei de recollida.
L'Ajuntament  és  qui  s'ocupa  de  recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  perduts  o
abandonats  i  podrà  delegar  la  recollida  als  ens  locals  supramunicipals,  a  una  empresa
especialitzada de control i recollida d'animals de companyia o a una associació de protecció i
defensa dels animals legalment constituïdes.
En cas que el servei municipal reculli un animal de companyia no censat i que sigui reclamat pel
propietari, aquest disposarà de 5 dies hàbils per formalitzar les obligacions relatives al cens i,
evidentment, la resta de requeriments legals que se'n derivin.
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Les entitats col·laboradores del servei adreçat als animals de companyia només realitzarà una
intervenció  d'urgència quan els  efectius  del  mateix  Ajuntament  retinguin  animals  o quan es
plantegin episodis de risc, prèvia notificació de l'Ajuntament.
Els gats estan subjectes a tot el que disposa aquesta ordenança, exceptuant-ne aquelles normes
específiques  per  a gossos  que fan referència  a  la possible  perillositat  i  que  es  contenen  en
l'apartat sobre tinença de gossos potencialment perillosos. Se n'exceptuen els episodis d'especial
agressivitat que es puguin donar en aquesta espècie els quals seran tractats de forma similar al
contingut de l'epígraf referent a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Per  a  la  prestació  dels  serveis  municipals  establerts  s'exigirà  el  pagament  de  les  taxes
corresponents, de conformitat amb el que estableix l'ordenança reguladora de la taxa per la
prestació de serveis de registre i prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia.

Article 38. Termini i procediment.
Per  recuperar  un  animal  el  seu  propietari  haurà  d'acreditar  la  seva  propietat  i  abonar  les
despeses  que  hagi  originat,  inclosa,  si  és  el  cas,  la  identificació  i  registre  censal  i  la  taxa
municipal corresponent de recollida i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es realitzen,
l'animal es considerarà legalment abandonat.
Animal sense identificació: el termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies
naturals, l'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de
totes les despeses originades.
Animal amb identificació: si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar la persona propietària, la
qual  té  un  termini  de  vint  dies  naturals  per  a  recuperar-lo  i  previ  abonament  de  totes  les
despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha
recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.
En els dos supòsits la persona propietària pot ser acusada d'abandonament segons el  règim
sancionador.

Article 39. Despeses.
L'obligatorietat  d'assumir  el  cost  d'atenció  de  l'animal  també persistirà  quan es  recuperi  un
exemplar en la via pública i es detecti la identitat del posseïdor.

Article 40. Captura de gossos i gats ensalvatgits.
Correspon  a  l'Ajuntament  la  captura  en  viu  de  gossos  i  gats  ensalvatgits  per  mètodes
d'immobilització a distància.
En els casos en què la captura per immobilització o mitjançat llaç, xarxes, gàbies trampa no
sigui possible, l'autoritat competent determinarà el sistema de captura adient a emprar.

Article 41. Control de gats assilvestrats.
Els gats que conviuen en el 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.
El  control  d'aquestes  colònies  de  gats  es  realitzarà  mitjançant  el  sanejament  dels  animals,
procedint al control de natalitat de la colònia mitjançant l'esterilització d'aquests i la millora de
les condicions de salubritat dels indrets on s'ubiquin.
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L'Ajuntament  determinarà  aquells  indrets  on  s'han  de  situar  els  dispositius  per  alimentar  i
abeurar als animals i  així com la resta d'elements necessaris per mantenir les condicions de
salubritat de la colònia: sorrals, zones d'aixopluc.
L'Ajuntament és el responsable del correcte manteniment dels animals que formen la colònia,
podent-lo portar a terme ell mateix o mitjançant voluntaris i associacions interessades.
Resta  prohibit  alimentar  els  animals  a  qualsevol  altre  indret  que  no  siguin  els  punts
d'alimentació de la colònia, o que els alimenti qualsevol persona que no estigui autoritzada i
identificada per l'Ajuntament. L'alimentació irregular dels animals de la colònia és una activitat
irresponsable  que posa en perill  l'equilibri  nutricional  dels  gats,  la  seva salut  i  el  control  de
població que s'exerceix sobre ells.
L'Ajuntament establirà noves colònies controlades de gats sempre que el nombre de membres de
les colònies existents  sigui  massa alt per  a introduir-hi nous individus sense alterar  les  seves
condicions de benestar i salubritat. Les noves colònies s'establiran preferiblement en les zones on
ja hi hagi implantades colònies espontànies, sempre que es respectin les condicions de salubritat
i convivència amb els ciutadans i s'eviti la proximitat amb les zones rurals, espais protegits o
altres zones d'interès ecològic o mediambiental.

TÍTOL VIII

Exòtics i altres animals

Article 42. Animals exòtics.
La tinença d'animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada al fet que es
compleixin les condicions següents:

a) La tinença d'animals d'espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els tractats i els
convenis internacionals signats per l'Estat espanyol, i per la normativa comunitària i pel que fa a
perceptiu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril de protecció dels animals, la Llei 8/2003, de
24 d'abril, de sanitat animal i les disposicions que les desenvolupen.

b)  Els  propietaris  d'una  espècie  de  fauna  no autòctona,  sempre  que  sigui  permesa  la  seva
tinença, hauran d'acreditar documentalment la seva procedència legal.

c) No és permesa la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que poden representar un perill
sense autorització expressa de l'Ajuntament, sense perjudici de la normativa aplicable.
L'Ajuntament determinarà, si escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.

d) En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva espècie que
garanteixi les seves necessitats i benestar.
e) En qualsevol cas, es prohibeix la lliure circulació d'aquests animals a la via pública, limitant-se
la seva presència a l'àmbit domèstic.
Article 43. Fauna autòctona protegida.
Queda prohibida la tinença i exhibició pública d'animals d'espècies protegides o llurs parts, ous o
cries  (vius  o  dissecats)  excepte  aquells  que,  d'acord  amb  la  normativa  vigent,  s'autoritzin
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excepcionalment  per  raons  d'ordre  educatiu,  cultural  i  d'altres  regulats  per  la  normativa
específica. Es prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests.

TÍTOL IX

Establiments de venda i altres nuclis zoològics

Article 44. Definició.
Es consideren nuclis zoològics els establiments de venda d'animals així com tots aquells que
alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques,
culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests
animals, així com les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de companyia, els
establiments per a la pràctica de l'equitació i el domicili dels particulars on es fan vendes o altres
transaccions  amb  animals  i  els  de  característiques  similars  que  es  determinin  per  via
reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la
producció de carn, pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i
el que treballen en l'agricultura.

Article 45. Venda.
Queda totalment prohibida la venda d'animals de companyia fora d'establiments de venda i de
cria autoritzats, o dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius.
Queda prohibida la venda ambulant d'animals de companyia.
Queden prohibits els anuncis a la via pública o en revistes o diaris, que ofereixin la venda o
donació  d'animals  sense  el  número de  nucli  zoològic  o  de  l'associació  protectora legalment
reconeguts.

Article 46. Intervenció municipal.
Totes les activitats relacionades amb l'allotjament, comercialització, manteniment i reproducció
d'animals queden subjectes a l'atorgament del corresponent permís ambiental  municipal  i/o
inscripció en el registre de nuclis zoològics.

Article 47. Inspecció.
L'Ajuntament  podrà  inspeccionar  els  nuclis  zoològics  permanents  i  itinerants  així  com  els
certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.

Article 48. Establiments de venda. Requisits generals.
Els  establiments de venda d'animals han de tenir  l'autorització municipal  d'obertura,  d'estar
inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics de Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, i complir els requisits següents:

a)  Tenir  en  perfectes  condicions  higienicosanitàries  tant  l'establiment  com  els  animals  que
romanen a dins.
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b) Disposar d'un llibre de registre oficial o diligenciat per l'Administració competent on consti
data  d'entrada,  procedència,  identificació  individual  de  cada  animal,  data  de  sortida  i
destinació.

c) Tenir l'acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a l'establiment.

d) Vendre els animals de companyia identificats (microxip o altres sistemes establerts per via
reglamentària).

e) Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense símptomes aparents
de  patologies  psíquiques  o  físiques.  Els  establiments  són  responsables  de  les  malalties
d'incubació i genètiques diagnosticables, en ells i en els seus progenitors, no detectades en el
moment de la venda.

f)  Lliurar  al  comprador  un  document  on  s'acrediti  la  data  de  la  venda,  tipus,  raça,  edat,
procedència,  criador de l'animal,  estat sanitari  i  altres característiques que ha de conèixer el
comprador per mantenir l'animal en les òptimes condicions higienicosanitàries i de benestar.

g) Prendre les mesures necessàries per a l'eliminació sanitària dels cadàvers i deixalles.

h) Prendre les mesures adients per tal d'evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.

i) Tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es
tracti d'establiments d'accés públic.

Article 49. Documentació.
La sol·licitud de llicència municipal d'obertura d'establiments de venda, de cria i de manteniment
d'animals,  s'haurà  de  presentar  acompanyada  de  la  documentació  exigida  a  tots  els
establiments a més a més de la següent documentació addicional:
Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les determinacions següents:

a) Condicions tècniques de l'establiment.

b) Pla de control de desratització, desinsectació i desinfecció.

c) Programa d'higiene i profilaxi de les diferents espècies d'animals que es venen, que preveurà:
inspecció a l'entrada dels exemplars, desparasitació externa, desparasitació interna, règim de
vacunes,  inspecció  sanitària  (periodicitat  i  documentació  sanitària),  identificació  i  cens  dels
animals  que  ho  requereixin,  neteja  de  les  gàbies  i  recintes,  existència  de  farmaciola  o  no,
descripció  de  la  sala  i  sistemes  d'aïllament  sanitari,  gestió  de  cadàvers  i  gestió  de  residus
sanitaris (xeringues, medicaments, etc.).

d) Pla d'alimentació per mantenir als animals en un estat de salut adequat.
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e) Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades per evitar la fugida dels animals i la
producció de danys.

f) Dades identificatives del Servei veterinari al qual queda adscrit l'establiment per a l'atenció
dels animals objecte de la seva activitat.

Article 50. Establiments comercials. Condicionament.
Tots els establiments comercials hauran de comptar amb el següent condicionament:

a) Extensió suficient de les instal·lacions dels animals per assegurar el seu benestar, respectant
les mesures higienicosanitàries adients i requeriments comportamentals de les diferents espècies
allotjades.

b) Sistemes d'airejat natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del local.

c) Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per mantenir netes
les instal·lacions com per preparar en condicions l'alimentació dels animals.

d) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i  fàcil neteja i desinfecció. Les unions
entre sòl i les parets seran preferiblement de perfil còncau.

e)  Il·luminació  natural  o  artificial  suficient  (festius  inclosos)  per  a  permetre  realitzar  les
operacions pròpies de l'activitat en perfectes condicions i el manteniment dels animals.

f) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.

g) Control ambiental de plagues.

Article 51. Atraccions d'animals.
Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar
sofriment  o  poden  ser  objecte  de  burles  o  tractaments  antinaturals,  o  bé  si  poden  ferir  la
sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents: baralles de gossos o de
galls, matances públiques d'animals, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
d'assimilables o tir al colom i altres pràctiques assimilables.
Els  circs,  zoològics  ambulants,  atraccions  amb  animals  i  similars,  per  instal·lar-se  dins  del
municipi  hauran,  a  més  de  complir  la  normativa  vigent,  d'obtenir,  previ  formulari  tècnic,  la
llicència municipal corresponent.

Article 52. Certàmens.
Els  certàmens,  les  activitats  esportives  amb  participació  d'animals  i  d'altres  concentracions
d'animals  vius  han  de  complir  la  normativa  vigent,  en  especial  la  relativa  a  condicions
higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals.
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TÍTOL X

Règim sancionador

Article 53. Règim d'infraccions.
Constitueixen  infraccions  administratives  susceptibles  de  sanció  les  accions  i  omissions  que
contravenen les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen la legislació sobre
protecció  dels  animals,  la  legislació  sobre  animals  considerats  potencialment  perillosos,  les
normes  que  les  desenvolupen  i  aquesta  ordenança,  en  tot  allò  que  és  relacionat  amb  les
competències i responsabilitats de l'Ajuntament de Campins.
Seran responsables de les infraccions administratives i  destinataris de les sancions qualsevol
persona física o jurídica que per acció o omissió hagi comès la infracció.

Article 54. Tipificació de les infraccions.
Sense  perjudici  del  previst  en  l'article  anterior,  les  conductes  tipificades  com  a  infracció  en
aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 55. Infraccions lleus.
Són infraccions administratives lleus d'aquesta ordenança, del Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d'abril de protecció dels animals, i la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos
considerats perillosos, les accions o les omissions següents:

1)  Tenir  en  possessió  un  gos,  un  gat,  una  fura  o  altres  animals  que  s'han  de  registrar
obligatòriament, no inscrit en el registre censal municipal.

2) No portar, els veterinaris, un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o
tractar obligatòriament, d'acord amb l'establert amb la Llei de protecció dels animals.

3) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades
sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

4) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

5) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l'article 8 de la Llei de protecció
dels animals.

6) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin d'identificar.

7) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al
curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

8) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense l'autorització
administrativa prèvia.
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9)  Usar  coles  o  substàncies  enganxoses  com a mètode  de  control  de  poblacions  d'animals
vertebrats, amb l'excepció prevista en l'article 9.2 de la Llei de protecció dels animals.

10) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el registre de nuclis zoològics.

11) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.

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

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

14) 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 de protecció dels animals.

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

16) 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.

17) No evitar la fugida d'animals.

18) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

19)  Subministrar  a  un  animal  substàncies  que  li  causin  alteracions  lleus  de  salut  o  del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

20) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els
causa perjudicis greus.

21) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables
sense inclusió del número de registre de nucli zoològic.

22)  No  comunicar,  la  persona  propietària  o  posseïdora,  la  desaparició  d'un  animal  de
companyia, canvi de residència o modificació de dades.

23) No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el registre específic del municipi.

24) No senyalitzar les instal·lacions que allotgin gossos considerats potencialment perillosos.

25)  Transportar  animals  que  incompleixin  els  requisits  establerts  per  l'article  16  d'aquesta
Ordenança.
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26) Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l'article 14 d'aquesta Ordenança.

27) Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els casos previstos a l'article 18
d'aquesta ordenança.

28) No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l'Ajuntament.

29) Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais públics, incloses les vies urbanes,
i/o deixar-los beure aigua, amorrats als brolladors o a les fonts públiques.

30) La inobservança de les obligacions d'aquesta Ordenança que no tinguin transcendència greu
per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.

31) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança no prevista expressament
per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

32) No comunicar a l'Ajuntament la tinença i criança, dins del domicili particular, de coloms, així
com d'altres animals domèstics considerats de consum humà.

33) La tinença i criança d'animals domèstics en domicilis particulars amb incompliment de les
condicions establerts en l'article 10 d'aquesta ordenança.

34) No portar lligat el gos a la via pública.

35)  No  recollir  de  la  via  pública  les  deposicions  dels  animals,  per  part  de  la  persona  que
l'acompanya.

36) La circulació o permanència de gossos o altres animals en les piscines públiques, i altres llocs
públics de banys, tant en zones d'ús general com en les zones d'ús privat d'establiments turístics.

Article 56. Infraccions greus.
Són infraccions administratives greus d'aquesta ordenança, del Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d'abril de protecció dels animals, i la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos
considerats perillosos, les accions o les omissions següents:

1) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.

2) No vacunar els animals de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

3) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV
de la Llei de protecció dels animals.

4) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
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5) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat inscrits en el
Registre de nuclis zoològics.

6) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control veterinari.

7) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixin o exhibir i
passejar per les vies i  els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç
permès que per les seves característiques puguin causar danys a les persones, als bens i al medi
ambient.

8) Fer tir al colom.

9) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència l'article 24.1.c) de
la Llei de protecció dels animals.

10) No lliurar la documentació exigida en tota la transacció d'animals.

11) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la salut.

12) Fer matances públiques d'animals.

13) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats o altres assimilables.

14) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

15)  Subministrar  substàncies  a  un  animal  que  li  causin  alteracions  greus  de  la  salut  o  del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

16) Practicar la caça, la captura en viu,  la venda, la tinença, el  tràfic,  el  comerç i  l'exhibició
pública  d'animals,  i  també  de  parts,  d'ous  o  de  cries  d'exemplars  d'espècies  de  la  fauna
autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a
l'Estat espanyol.

17)  Practicar  la caça,  la captura en viu,  la venda,  la tinença,  el  tràfic,  el  comerç i  l'exhibició
pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria C de la
Llei de protecció dels animals, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir
d'exemplars.

18) Practicar la caça, la captura en viu, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D en la Llei de protecció dels
animals, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

19) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
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20) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions
que allotgin animals.

21) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si els causa
perjudicis greus.

22) Abandonar animals,  si  s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a
l'animal.

23) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és prohibida i en
refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament competent en matèria
de Medi ambient.

24) Alimentar els animals a les zones agrícoles o als espais naturals protegits.

25) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 de la Llei de protecció dels animals,
procurant  el  benestar  dels  animals  emprats  en  curses  una  vegada  finalitzada  la  seva
participació en aquestes.

26) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan
identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.

27) No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.

28) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i  sense morrió a les vies
públiques, en les parts comuns dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general.

29) Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.

30) Adquirir  un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicialment o
governativament de la seva tinença.

31) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que
presenti perill o molèsties greus pel veïnat o d'altres persones.

32) Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 17 d'aquesta Ordenança i
la no senyalització, quan s'escaigui aquesta prohibició.

33)  No  sotmetre  l'animal  a  observació  veterinària  contemplada  a  l'article  25  d'aquesta
ordenança.
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34) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació
requerida per les autoritats competents o pels seus agents en compliment de les seves funcions,
així com subministrar informació o documentació falsa.

35)  No sol·licitar  la  llicència  municipal  pels  establiments  o  activitats  en  els  casos  que  sigui
preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits per la seva instal·lació o funcionament.

36) La inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que tinguin transcendència greu per
la higiene, seguretat i/o qualitat dels ciutadans i ciutadanes.

37) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
Article 57. Infraccions molt greus.
Són infraccions administratives molt greus d'aquesta ordenança, del Decret Legislatiu 2/2008
de 15 d'abril  de protecció dels animals,  i  la Llei  10/1999 de 30 de juliol  sobre la tinença de
gossos considerats perillosos, les accions o les omissions següents:

1) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la
salut.

2) Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.1 de la Llei de protecció dels
animals.

3) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.

4) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent
del Departament de Medi Ambient.

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

6)  Esterilitzar  animals,  practicar  mutilacions  a  animals,  sacrificar  animals  sense  control
veterinari  o en contra de les condicions i  els requisits establerts  per la Llei  de protecció dels
animals.

7) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus
d'actes.

8) Mantenir els animals sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.ç

9) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'animals o dels ous i cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona
declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents
a l'Estat espanyol.
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10) 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 la Llei de protecció dels animals
en l'annex amb les categories A i B de la Llei de protecció dels animals, i també de parts, ous i de
cries d'aquests exemplars.

11) Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

12) Tenir o conduir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.

13) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil  exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.

14) Vendre o transmetre per qualsevol títol  un gos o animal potencialment perillós a qui  no
disposi de llicència.

15) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim l'any.

Article 58. Potestat sancionadora i òrgans competents.
Per  imposar  les  sancions  tipificades  en  aquesta  ordenança  se  seguirà  el  procediment
sancionador  regulat  pel  Decret  287/1993,  de  novembre  sobre  el  procediment  sancionador
aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i també la Llei de l'Estat 39/2015, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d'aquesta ordenança correspondrà
a l'Alcaldia tret dels supòsits següents:

a)  Al  Ple  Municipal  per  a  aquelles  accions  o  omissions  tipificades  com  a  infraccions  greus
relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.

m) A l'autoritat que pertoqui de les especificades en l'article 51 del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, per aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus, i que no afectin
la tinença de gossos potencialment perillosos.

Article 59. Delegació de competència.
L'Alcaldia i el Ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres òrgans de la
corporació en els temes i condicions fixats per la normativa de règim local. I si és el cas, per la
normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions públiques.

Article 60. Sancions.
Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança i  a la Llei  de
protecció dels animals poden ser sancionades:

a) Amb multes de 100 a 400 € les considerades lleus.
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b) Amb multes de 401 fins a 2.000 € les considerades com a greus.

c) Amb multes de 2.001 fins a 20.000 € les considerades com a molt greus.

Article 61. Criteris de graduació de les sancions.
En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les multes els
següents criteris:

a) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

b)  La transcendència social  o  sanitària i  el  perjudici  causat  per  la  infracció  comesa,  tant  a
persones com a animals.

c) La intencionalitat o negligència.

d) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions.

e) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

f) El volum de negoci de l'establiment.

g) La capacitat econòmica de la persona infractora.

h) El fet que hi hagi requeriment previ.

Hi ha reincidència si en el moment de cometre la infracció no ha transcorregut un any des de la
imposició  per  resolució  ferma  d'una  altra  sanció  amb  motiu  d'una  infracció  de  la  mateixa
qualificació. Si s'aprecia reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble
de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el
límit més alt fixat per la infracció molt greu.

Davant la comissió d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d'educació
ambiental o d'advertiment, sense necessitat d'iniciar un procediment sancionador.
En el supòsit que uns mateixos fets siguin constituïts de dues o més infraccions administratives,
tipificades  en  diferents  normes,  s'imposarà la  sanció  de  major  quantia,  sent  competent  per
resoldre l'expedient, l'òrgan en el qual resideix la potestat sancionadora.

Article 62. Concurrència de sancions.
No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament, en
els casos que s'apreciï identitat del subjecte, fet i fonamentat.

Article 63. Finalització del procediment.
Un  cop  iniciat  el  procediment  si  l'interessat  reconeix  la  seva  responsabilitat,  es  resoldrà
immediatament amb la imposició de la sanció.
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El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la terminació del
procediment, sense perjudici d'interposar els recursos corresponents.
El  pagament  voluntari  de  la  sanció  dins  dels  15  dies  hàbils  següents  a  la  notificació  de  la
denúncia implicarà el reconeixement i l'assumpció de la responsabilitat dels fets i comportarà un
50% de reducció en l'import de la quota de la multa, posant fi al procediment sense necessitat
de cap resolució expressa.

Article 64. El comís d'animals.
En cas d'indicis racionals de faltes greus o molt greus, l'Ajuntament podrà comissar els animals,
amb caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador corresponent o la fi de les
circumstàncies que el van determinar.
Especialment,  l'Ajuntament aplicarà el  comís cautelar  de l'animal,  al  temps d'estendre l'acta
d'inspecció  o  de  tramitar  la  denúncia,  en  el  cas  de  possessió  de  gossos  perillosos  sense  la
corresponent llicència de tinença.
A més del comís preventiu indicat, la imposició de multes pot comportar el comís dels animals
objecte de la infracció. En aquest cas, l'Ajuntament determinarà la destinació de l'animal.
Les despeses derivades del comís preventiu de l'animal aniran a càrrec de la persona propietària
o posseïdora de l'animal.

Article 65. Multes coercitives.
En el cas que els interessats (propietaris, posseïdors o responsables dels animals, comerciants o
altres  professionals  que  exerceixin  activitats  relacionades  amb la  sanitat  dels  animals...)  no
executin les obligacions establertes en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril de protecció dels
animals,  es  podrà  requerir  als  afectats,  perquè  en  un  termini  suficient,  procedeixin  al  seu
compliment,  amb  l'advertència  que,  en  cas  contrari,  s'imposarà  una  multa  coercitiva,  amb
assenyalament de quantia, en el seu cas i fins a un màxim de 3.000 €, sense perjudici de les
sancions que poguessin ser aplicables posteriorment.
En  cas  d'incompliment  es  podrà  efectuar  requeriments  successius,  incrementant  la  multa
coercitiva en el 20% de l'acordada en el requeriment anterior.
Els terminis concedits seran els suficients per poder realitzar la mesura que es tracti, així com per
evitar danys que es puguin produir de no executar la mesura en el seu temps.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règims d'inspecció i sanció.
Els règims d'inspecció i  sanció regulats  en aquesta ordenança s'apliquen sense perjudici  dels
establerts per altres normes sectorials.

Segona. Normes d'aplicació supletòria.
En tot allò no regulat per aquesta ordenança s'estarà al que disposi el Decret Legislatiu 2/2008,
de  15  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  protecció  dels  animals  i  altres
legislacions concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol,  de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos;  a la Llei  50/1999,  de 23 de desembre,  sobre el  règim jurídic  de la
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tinença d'animals potencialment perillosos; i a la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i
reglaments que les desenvolupin.

Segon.- Sotmetre a informació pública la present ordenança pel termini mínim de trenta
dies,  a fi  que s'hi puguin presentar al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.  El  termini  d'informació  pública  començarà  a  comptar  des  del  dia  de  la
publicació de l'Anunci al BOP.

Tercer.-  Disposar  què,  si  no  s'hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació pública i  d'audiència als  interessats a l'Ordenança municipal  de protecció dels
animals  i  reguladora  de  la  seva  tinença,  que  ara  s'aprova  inicialment  quedarà  aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Sotmesa a votació: 4 vots a favor, 1 abstenció. 
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3. REGLAMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL, SERVEIS FUNERARIS I POLICIA MORTUÒRIA

L’alcalde llegeix i explica el punt:

Antecedents de Fet.
Campins  disposa  de  cementiri  municipal,  i  actualment  no  es  disposa  de  Reglament
regulador de les normes d'utilització d'aquest.

Fonaments de dret.
Vist allò exposat en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i l'article 66.3 del 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.
Vist l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès el  que disposen els  articles 60 al  66 del  Decret 179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Cementiri Municipal, serveis funeraris i policia
mortuòria, el text literal del qual és el següent:

Preàmbul.

L'ajuntament  de  Campins  és  titular  i  propietari  del  cementiri,  i  li  correspon  la  direcció,
l'administració,  la reglamentació i  l'aprovació de les ordenances fiscals per a la prestació de
serveis o la realització d'activitats de la seva competència.

CAPÍTOL I.

Art. 1.
És objecte d'aquest Reglament la regulació de la instal·lació, sosteniment,  règim i govern del
cementiri municipal, així com el relatiu a la conducció de cadàvers i l'establiment d'empreses
funeràries, tot de conformitat amb la Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris, el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre i disposicions
complementàries  i  art.  25.2.)  de  la Llei  7/1985,  reguladora de les  Bases  de Règim Local  de
Catalunya.

Art. 2.
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri municipal. Els enterraments
en el recinte del cementiri municipal es realitzaran sense cap discriminació per raó de religió ni
per qualsevol altra, tal com preceptua la Llei 49/1978, de 3 de novembre.
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Art. 3.
El cementiri s'obrirà al públic, segons demanda prèvia i per escrit, i podrà ser cada dia de l'any,
diumenges i festius inclosos.
El dia de Tots Sants, el cap de setmana anterior i posterior, obrirà de les 9 fins a les 17 h.
Tanmateix el present horari podrà ser modificat per resolució d'Alcaldia.
Els  dies  1  de  gener  i  25  desembre  només  s'obrirà  el  cementiri  a  l'efecte  de  procedir  a  una
inhumació, i pel termini necessari per a aquesta.
Els visitants del recinte s'hauran de comportar amb respecte dins del recinte, i no es permetrà
cap  acte  que  directament  o  indirectament  suposi  una  profanació.  En  cas  que  es  produeixi
s'haurà de comunicar immediatament a l'autoritat competent.

Art. 4
No  s'autoritzarà  la  venda  ambulant  en  l'interior  del  cementiri,  ni  es  concediran  llocs  o
autoritzacions per al  comerç o propaganda, encara que fossin d'objectes relacionats amb el
decòrum i ornat del cementiri o dels nínxols.
També queda prohibit l'accés d'animals al recinte del cementiri, excepte els gossos pigalls.

Art. 5.
Queda prohibida l'entrada de vehicles de qualsevol classe al recinte del Cementiri  municipal.
L'accés amb vehicles només es permetrà a les empreses funeràries legalment establertes i que
comptin amb autorització municipal.

Art. 6.
El servei de Cementiri municipal i de Policia Sanitària Mortuòria, amb l'abast que es conté en
aquest Reglament, dependrà de l'Alcaldia, que podrà desenvolupar-lo directament o delegar-lo
a un Tinent d'Alcalde.

Art. 7.
El servei portarà el control administratiu de totes les operacions que es realitzin en el Cementiri
municipal i de tots els serveis que es produeixin en relació amb la Policia Sanitària Mortuòria,
gestionant-se un llibre de registre d'inhumacions i exhumacions.
Totes les sepultures seran numerades i la seva conservació (neteja i manteniment) anirà a càrrec
del titular dels drets funeraris.
La gestió i recaptació dels tributs i preus públics per la prestació de serveis, concessions i altres
activitats  del  cementiri,  correspondrà  a  l'ajuntament,  en  els  termes  determinats  per  les
corresponents ordenances aprovades per l'ajuntament de Campins.

CAPÍTOL II
Dret funerari.

Art. 8.
Els  enterraments  en  el  Cementiri  municipal  s'efectuaran  en  nínxols,  les  cendres  podran  ser
dipositades en columbaris, o en nínxols, sempre que es disposi dels drets funeraris.
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El dret funerari que es reconeix en aquest Reglament té caràcter de concessió, en atenció a la
naturalesa  de  bé  de  servei  públic  que  té  el  Cementiri  municipal.  El  contingut  d'aquest  dret
consistirà en l'ús dels nínxols o dels columbaris, per al dipòsit de cadàvers o restes cadavèrics i
s'atorgarà a qui ho sol·liciti complint les prescripcions d'aquest Reglament.
Art. 9.
La concessió del dret funerari sobre les sepultures, té caràcter temporal i s'estén, amb caràcter
general,  per  un  període  de  cinquanta anys  a  comptar  des  de  la  data  del  seu  atorgament.
Transcorregut  aquest  període,  s'extingeix  el  dret  funerari,  llevat  que  s'obtingui  una  nova
concessió.

Les  concessions  atorgades  amb  anterioritat  a  l'aprovació  d'aquest  nou  Reglament,  dites  a
perpetuïtat,  tindran la  consideració  de  concessió  administrativa  atorgada per  un màxim de
setanta-cinc anys, tal com recull la jurisprudència a l'abast.
També s'extingeix  el  dret  funerari  sobre les  sepultures  per  a la declaració en estat  de ruïna
d'aquestes, o per la impossibilitat tècnica o material de realitzar noves inhumacions. Actuant en
aquest cas en la forma determinada en l'article 51 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Transcorreguts els cinquanta anys de la concessió, sense obtenir-ne una de nova, o declarada la
ruïna de les sepultures, sense que els titulars del dret funerari hagin realitzat el trasllat de restes
que es trobessin en el seu interior, les restes passaran a una fossa comuna.

Art. 10.
La  concessió  del  dret  funerari  s'efectuarà  adjudicant  el  nínxol  o  columbari,  per  resolució
d'Alcaldia,  a  petició  de  la  part  interessada,  previ  el  pagament  de  la  taxa  corresponent  i
acreditant la circumstància de la mort d'un familiar o persona a càrrec del sol·licitant o bé, amb
la  que  s'hagin  mantingut  relacions  d'amistat  o  veïnatge  i  l'empadronament  al  municipi  de
Campins durant un mínim de tres anys.
La sol·licitud de la part interessada s'entén complida per la que, en representació d'aquesta,
realitzi l'empresa funerària autoritzada en el terme municipal.

Art. 11.
Podran ser  atorgades concessions de dret  funerari  sobre els  nínxols,  limitades  en el  temps i
reduïdes a un període de cinc anys,  mitjançant el  pagament del  cànon que a aquest efecte
estableixi  la  vigent  Ordenança  fiscal  i  seguint  el  procediment  establert  en  l'article  anterior.
Aquesta concessió podrà renovar-se, un cop finalitzi, any a any fins a un màxim de deu anys.
Transcorregut  el  període  de  cinc  anys,  o  la  seva  prorroga,  aquestes  concessions  es  podran
convertir en concessions temporals a cinquanta anys, sempre que ho sol·liciti l'interessat amb
una anticipació mínima de quinze dies, abans de la finalització de la concessió, abonant la taxa
que fitxi l'Ordenança Fiscal corresponent.
En qualsevol moment de la vigència d'aquesta concessió limitada, l'interessat pot sol·licitar el
reconeixement del dret funerari amb el contingut i la forma que s'estableix en els articles 9 i 10
d'aquest Reglament.

Els enterraments de beneficència no suposen en cap cas, l'adquisició del dret funerari sobre la
sepultura, aquest romandrà a disposició de l'Ajuntament de Campins, titular de la instal·lació.
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Transcorregut el període de la concessió sense que la part interessada es manifesti en cap sentit,
s'actuarà amb les restes existents en el nínxol en la forma contemplada en l'article 9 d'aquest
Reglament.

Art. 12.
El dret funerari quedarà garantit mitjançant la inscripció en el llibre de registre especial i per
l'expedició  del  títol  nominatiu  de cada nínxol,  que  contindrà les  dades  necessàries  per  a  la
identificació del titular del dret i d'ubicació del nínxol, columbari o tomba.
El dret funerari sobre els nínxols, columbaris i tombes, es registrarà:
a) A nom de persona individual que serà el mateix peticionari que hagi actuat directament o
mitjançant la representació atribuïda per l'article 10 d'aquest Reglament.
b) A nom dels cònjuges, acreditant la circumstància del matrimoni.
c)  A  nom  de  Corporacions,  Comunitats,  Fundacions,  establiments  benèfics  o  hospitalaris
legalment  constituïdes  i  societats,  quedant  excloses  les  d'assegurances,  previsió  o  altres
destinades a garantir sepultures per al dia de la mort.
El dret funerari reconegut en l'anterior apartat c), es limitarà a l'ús exclusiu del nínxol per als
membres, asilats, acollits o treballadors.
S'anotaran en el títol les inhumacions, exhumacions i trasllats que es vagin produint en el nínxol,
columbari o tomba, una vegada acreditats degudament.
En el cas de pèrdua, robatori o deteriorament del títol, el seu propietari haurà d'efectuar davant
l'Ajuntament la corresponent denúncia perquè, deixant sense efecte l'esmentat títol, es procedeixi
a l'expedició del seu duplicat.

Art. 13.
Per efectuar-ne l'obertura d'una sepultura es requerirà la presentació del títol que acrediti el dret
funerari o en el seu defecte la comprovació registral de la seva titularitat.
La negativa,  resistència o falta de presentació  injustificada d'un títol  per  a qualsevol  de les
operacions que requereixin la seva presentació, amb perjudici de tercer que ostentés dret funerari
sobre una sepultura, podrà determinar l'ordre d'obertura d'aquesta, dictada per Decret d'Alcaldia
en virtut d'expedient sumari en què s'acreditin els motius de la seva resolució i l'expedició d'un
nou  títol,  si  procedís,  i  havent  de  ser  escoltats  els  interessats  en  l'expedient  quan  les
circumstàncies així ho permetessin.
En el supòsit de no poder acreditar la titularitat del dret funerari,  es facilitarà una concessió
temporal limitada.

Art. 14.
La transmissió del dret funerari serà possible per via d'herència o per cessió intervius del titular a
familiars fins al tercer grau de consanguinitat o segon grau per afinitat, quedant prohibida tota
transmissió amb objectius lucratius.
La transmissió per herència s'acreditarà mitjançant la presentació del títol hereditari per qui o els
qui pretenguin el reconeixement a la transmissió del dret funerari, aportant testament o renúncia
expressa dels hereus.
Les renuncies i les cessions del dret funerari en favor de persones determinades es realitzaran per
escrit davant del servei administratiu del Cementiri, mitjançant comprovació de la personalitat i
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de  l'acceptació  per  aquell,  a  favor  del  qual  es  reconeix-hi  el  dret,  prèvia  presentació  de  la
documentació sol·licitada.
La  compareixença  personal  es  pot  substituir  per  manifestació  de  voluntat  acreditada  en
document públic o atorgant poder a l'efecte.
En cas de separació matrimonial o divorci el dret funerari registrat a nom dels conjugues seguirà
el resultat del conveni subscrit o de la resolució judicial.

Art. 15.
La transmissió de titularitat de dret funerari sobre un nínxol, columbari o tomba determinats es
sol·licitarà,  acreditant  les  circumstàncies  que  concorrin  i  s'adjudicarà  amb  les  mateixes
formalitats que per a la seva adjudicació final.
L'Ajuntament resultarà adjudicatari de tots els drets de propietat funerària sobre sepultures que
s'efectuïn  a  favor  seu  de  forma  expressa  o  per  renúncia  dels  seus  titulars,  o  procedeixin
d'extincions de concessió per qualsevol causa.

Art. 16.
Transcorreguts  cinc  anys  sense  regularitzar  el  canvi  de  titularitat,  aquesta  revertirà  en
l'ajuntament, actuant amb les possibles restes d'acord al previst a l'article 9.

Art. 17.
En els casos de drets funeraris ostentats per cònjuges que es trobin separats i sense perjudici
d'acreditar documentalment la circumstància expressada en l'article 14, a la qual cosa s'estarà,
podran inhumar-se els cadàvers o restes de qualsevol dels cònjuges o dels fills  d'ambdós, a
petició de qualsevol dels dos cònjuges.

Art. 18.
La reversió a l'Ajuntament de les sepultures i de les seves instal·lacions, es produirà pel transcurs
del període a què es refereix l'article 9 d'aquest Reglament.
La concessió del dret funerari que es reconeix en aquest Reglament, quedarà sense efecte per
resolució de l'Alcaldia quan es produeixi la declaració de l'estat de ruïna a què es refereix l'article
9, o altres circumstàncies sobrevingudes d'interès públic.
En aquests  casos no existirà indemnització,  però el  titular  de la concessió tindrà dret a què
l'Ajuntament li  adjudiqui la concessió sobre un altre nínxol, columbari o una altra tomba pel
temps que falti per a l'extinció de l'anterior. Sempre que sigui possible en aquests casos s'haurà
de donar audiència als interessats.
La caducitat de la concessió del dret funerari es produirà per alguna de les següents causes:

a) Per renúncia dels titulars de la concessió.
b) Per abandó de la sepultura, sent considerats com a tal el transcurs de cinc anys des de

la mort del titular, sense que els possibles hereus reclamin la titularitat.
En els casos en què no es pugui  acreditar la via de transmissió testamentària,  l'Ajuntament
podrà atorgar  una titularitat  provisional  d'acord amb la documentació existent,  fent-se una
publicació d'un edicte en el BOP i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Transcorreguts trenta dies d'exposició pública des de l'últim anunci publicat, sense que s'hagi
presentat cap reclamació, restarà concedida la titularitat provisional.
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Passats cinc anys de la provisionalitat, sense que hi hagi cap reclamació de tercers, la titularitat
passarà a ser definitiva fins a un màxim de 45 anys de concessió.

Qualsevol de les modalitats d'extinció de la concessió del dret funerari a què es refereixen els
apartats anteriors d'aquest títol,  haurà de resoldre's mitjançant expedient administratiu, amb
audiència  de  l'interessat  i  essent  competent  per  aquesta  resolució  de  l'Alcaldia  d'aquest
Ajuntament.
A petició del titular de la concessió,  els drets  concessionals podran ser objecte de reversió a
l'ajuntament, previ informe municipal on es justifiqui l'interès públic en relació amb la reversió.
En aquest cas, l'interessat percebrà per aquest concepte les quantitats següents:
Concessions anteriors a l'aprovació d'aquest Reglament, que es consideren com a concessions
per 75 anys com a màxim si del títol no resulta una durada inferior, el 50% del valor fixat per un
nínxol de les mateixes característiques en l'exercici econòmic en el qual es faci la petició, i en
proporció als anys que restin de concessió.
Concessions posteriors a l'aprovació d'aquest Reglament, que es consideren com a concessions
per 50 anys com a màxim, si del títol no resulta una durada inferior, el 100% del valor fix per un
nínxol de les mateixes característiques en l'exercici econòmic en el qual es faci la petició, i en
proporció als anys que restin de concessió.
En tot cas seran per compte del titular les despeses derivades del buidatge de la sepultura.

CAPÍTOL III
De les obres en el Cementiri Municipal

Art. 19.
Les  obres  de  reforma  o  ampliació  de  l'existent,  s'efectuaran  amb  estricta  subjecció  al  que
estableixen les Normes de planejament vigents al municipi, així com el Decret 297/1997, de 25
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Art. 20.
Els projectes tècnics de nínxols de nova construcció, s'ajustaran a les especificacions de l'article
38 i següents del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Art. 21.
La  conservació  dels  elements  estructurals  i  instal·lacions  del  cementiri  municipal  és
responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant queda prohibida tota classe d'obres o modificacions
constructives de nínxols, columbaris, tombes, mausoleus i panteons, o del seu aspecte exterior,
que pretenguin realitzar els titulars del dret funerari, als qui únicament se'ls reconeix el dret a la
utilització dels nínxols i  a la col·locació de làpides,  l'ornat d'aquests nínxols i  tot això en les
condicions que s'estableixen en el capítol corresponen d'aquest Reglament.

Art. 22.
Quan  raons  urbanístiques,  higienicosanitàries  o  d'esgotament  de  capacitat  ho  aconsellin,
l'Ajuntament  podrà  incoar  expedient  per  clausura  del  Cementiri  municipal,  que  una vegada
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resolt  per  l'autoritat  competent  i  transcorregut  el  termini  reglamentari,  facultarà  per  a  la
recollida  de  restes  del  Cementiri  que  es  clausura  i  per  a  la  seva inhumació  en  el  de  nova
utilització.
Per procedir al trasllat de les restes per clausura del Cementiri, serà preceptiva la notificació al
públic amb una antelació mínima de tres mesos, mitjançant la publicació d'anuncis en els llocs
habituals  de  la  localitat  i  en  personal  als  titulars  del  dret  funerari,  sempre  que  aquesta
notificació fos possible i amb el fi que puguin adoptar les mesures conduents i que s'arbitraran
en aquell moment per al trasllat de restes i la seva inhumació en el nou Cementiri.
Les  restes  que  no  hagin  estat  retirades  pels  titulars  del  dret  funerari,  seran  recollides  per
l'Administració municipal i la inhumació s'efectuarà en nínxols comuns del nou Cementiri fins a
l'expiració del termini de vigència de la concessió del dret funerari.

CAPÍTOL IV
Manteniment, neteja i ornat funeraris

Art. 23.
Correspon  a  l'ajuntament  el  manteniment  i  neteja  del  recinte  del  Cementiri,  l'ajuntament
realitzarà  aquestes  tasques  amb  la  col·laboració  d'altres  empreses,  en  els  terminis  que
estableixin els contractes subscrits a l'efecte.

Art. 24.
Les sepultures existents en els nínxols, columbaris i tombes, seran agençats pels titulars del dret
funerari  o  per  persones  delegades  d'aquests,  no  permetent-se  la  col·locació  de  floreres  o
d'elements decoratius que no estiguin subjectes o adossats als marcs dels nínxols i havent de
deixar en condicions de neteja l'espai frontal del nínxol, una vegada efectuades les operacions
d'agençament i abocant en un lloc assenyalat a l'efecte, les flors, fulles i objectes inservibles.
No és permès de pintar ni alterar amb marbres o d'altres materials els marcs dels nínxols ni les
parts confrontants amb els altres nínxols.

Art. 25.
Els titulars del dret funerari podran efectuar la col·locació de làpides en els nínxols i inscripcions
en els columbaris, mitjançant sol·licitud formulada a l'ajuntament.
L'Administració municipal requerirà el pagament de la taxa corresponent i la presentació prèvia
del disseny de la làpida i del seu text, el qual podrà anar redactat en qualsevol idioma.

Art. 26.
Queda prohibida la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives, irreverents o de mal
gust,  tant pel seu disseny com pel  seu text,  procedint-ne a la seva retirada per  resolució de
l'Alcaldia i quedant en dipòsit perquè pugui ser recollida per qui la col·locà, passant-se a la seva
destrucció un cop transcorreguts tres mesos, sense haver estat recollida.

Art. 27.
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Es col·locarà una làpida per cada nínxol, però podrà ser autoritzat la col·locació d'una làpida
comuna que abasti dos nínxols, tant en sentit vertical com horitzontal, quan els morts sepultats
en aquests estiguin units per parentiu de consanguinitat o afinitat.

Art. 28.
El  manteniment  del  bon  estat  de  les  làpides  correspondrà  als  titulars  del  dret  funerari,  i
l'empresa concessionària podrà disposar la retirada de les que apareguin deteriorades o amb
falta  de  conservació,  si  requerit  el  titular,  deixa  transcórrer  dos  mesos  sense  esmenar  les
deficiències, donant-se a les làpides retirades el mateix tractament establert en l'article 

26.L'Ajuntament  no  assumirà  cap responsabilitat  per  robatori  o  desperfectes  a  les  làpides  i
elements decoratius,  igualment si en el  moment de l'obertura es detectessin o s'ocasionessin
desperfectes no imputables a l'actuació dels operaris.

Art. 29.
En els nínxols i en els columbaris que no tinguin làpida, s'inscriuran a la llosa o envà les inicials
de l'última persona inhumada.

CAPÍTOL V
De les inhumacions, exhumacions i trasllats

Art. 30.
S'entén per cadàver el cos humà durant els cinc primers anys següents a la mort real, computats
des de la data i hora que figuri en la inscripció de defunció en el Registre Civil, classificant-se els
cadàvers en els dos grups a què es refereix l'art. 8è de Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
S'entén per restes cadavèriques, el que queda del cos humà després del procés de destrucció de
la matèria orgànica, una vegada transcorregut els cinc anys des de la mort.
Les inhumacions, incineracions, exhumacions, conducció i trasllats i re- inhumacions de cadàvers
i restes cadavèriques, s'efectuaran en la forma i amb les autoritzacions que s'estableixen en els
articles 12 a 37 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Art. 31.
Cap  cadàver  serà  inhumat  abans  de  les  24  hores  següents  a  la  defunció.  Si  per  ràpida
descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l'habitació o qualsevol altra causa
similar, tingués lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquell termini, romandrà el
cadàver en el dipòsit del Tanatori fins que procedeixi la seva inhumació.

Art. 32.
No es podrà obrir cap fossa o nínxol abans dels dos anys de la darrera inhumació si es tracta de
cadàvers compresos en el grup II de l'article 8 del RPSM o dels cinc anys si es tracta de cadàvers
del grup I, excepte autorització de l'Alcalde, i sense perjudici de l'autorització judicial que pugui
ser necessària de conformitat amb la legislació vigent.
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S'exceptuaran  en  tot  cas  les  sepultures  que  continguin  cadàvers  embalsamats  o  que
s'embalsamin per a ser traslladats.
L'Alcalde, sense perjudici de què disposa el paràgraf 1 d'aquest article, pot autoritzar l'exhumació
de cadàvers i de restes cadavèrics que hagin de ser immediatament re inhumats dins del mateix
cementiri.
L'exhumació de cadàvers o de restes cadavèrics que han de ser conduïts o traslladats a un altre
cementiri requereix l'autorització del delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat
Social de l'àmbit corresponent.

Art. 33.
Quan s'hagi de produir una inhumació en una sepultura que continguin altres restes, es procedirà
en  el  mateix  acte  a  la  reducció  d'aquests,  efectuant-se  la  inhumació  del  cadàver  quan  la
capacitat de la sepultura ho permeti.
Si no fos possible aquesta operació, es procedirà d'acord al previst al punt 13.3.
Quan la reducció de restes s'autoritzi abans de la inhumació, aquella operació l'efectuarà el
personal de l'empresa concessionària, en presència dels familiars del finat, si així ho desitgen.

Art.  34.  L'expedició  de  les  llicències  d'inhumació  s'efectuarà  per  l'Alcaldia  a  petició  de  les
persones a què es refereix l'article 9 d'aquest Reglament, aportant a la sol·licitud l'autorització
judicial de l'enterrament i el títol acreditatiu del dret funerari.

CAPÍTOL VI
De la gestió econòmica

Art. 35.
La concessió del  dret  funerari  sobre qualsevol  sepultura en el  Cementiri  municipal  i  tots  els
serveis que es prestin en aquest, així com el lliurament de títols, estaran sotmesos a les taxes que
són regulades per ordenança fiscal.

Art. 36.
Quedaran exempts de taxes aquells serveis que es prestin a les persones incloses en el padró
municipal de Beneficència i a pobres de solemnitat. En aquests casos la concessió es regirà pel
que es disposa a l'article 11.4 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL VII
Vigència

Art. 37.
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat pel Ple de l'Ajuntament i efectuada la
tramitació exigida per l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d'abril.

Disposició transitòria.
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Un cop aprovada definitivament la modificació d'aquest reglament, els interessats disposaran
de  sis  mesos  per  regularitzar  les  concessions  de  dret  funerari  que  hagin  estat  objecte  de
transmissió o bé hagin finalitzat el seu període de vigència.

Pel que fa a les concessions atorgades amb anterioritat a l'aprovació de la modificació d'aquest
Reglament, dites a perpetuïtat, es computaran 75 anys, des de la seva concessió, d'acord amb la llei
33/2003, 3 de novembre de patrimoni de les administracions públiques.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present reglament pel termini mínim de trenta
dies,  a fi  que s'hi puguin presentar al·legacions i  reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.  El  termini  d'informació  pública  començarà  a  comptar  des  del  dia  de  la
publicació de l'Anunci al BOP.

Tercer.-  Disposar  què,  si  no  s'hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini
d'informació pública i d'audiència als interessats, al Reglament de cementiri municipal, serveis
funeraris i policia mortuòria, que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.
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4. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional
pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite
Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané
i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.

La consciència nacional i  la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític.  I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i  transversal; i  congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada
a favor del seu dret a decidir.
Afirmem  que  l’actual  marc  jurídic  espanyol,  tal  com  han  defensat  experts  en  dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya.  El  dret,  atès que és susceptible d’interpretacions  diverses,  ha  de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per
crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
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Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat  popular  del  país.  Per  això  donem  suport  a  aquelles  iniciatives  i  acords  que  hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el  referèndum és una eina inclusiva,  que permetrà la  lliure
expressió dels  diversos posicionaments que els  ciutadans i  ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem  apel·lant  al  mecanisme  fonamental  de  què  disposen  les  societats  modernes:  el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

En  aquest  moment,  atesa  la  transformació  viscuda  pel  Pacte,  i  amb  la  voluntat  de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur
futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als
valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Tercer.- Promoure al  municipi  que entitats,  associacions i  agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

Quart.- Enviar  aquesta  moció  aprovada  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya,  al  Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.
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5.  PROPOSTA  D'ACORD  D’ADHESIÓ  A  LA  TAULA  PER  AL  DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL- EL VALLÈS ORIENTAL AVANÇA 

Atès que l’Ajuntament de Campins creu necessari  donar  un nou impuls a la  concertació
social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, patronal i sindical. 

El 10 d’octubre del 2016, el  Consell  Comarcal del  Vallès Oriental,  CCOO Vallès Oriental,
Maresme  i  Osona,  PIMEC  Vallès  Oriental.  la  Unió  Empresarial  Intersectorial  –  Cercle
d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental van formalitzar el conveni per a la creació de la Taula
per  al  desenvolupament  econòmic  i  l’ocupació  del  Vallès  Oriental  –  El  Vallès  Oriental
Avança,  en endavant el  CONVENI,  que té  com a objectiu  treballar  de  forma conjunta i
consensuada per  detectar  les  necessitats,  coordinar,  planificar  i  pactar  les corresponents
polítiques  que  assoleixin  una  major  eficàcia  de  gestió  i  optimització  de  recursos,  i  que
millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

Les línies estratègiques de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès
Oriental  –  El  Vallès  Oriental  Avança,  sens  perjudici  que  n’hi  pugui  haver  altres,  són  les
següents: 

LÍNIA 1:  Pacte  industrial  comarcal.  Que treballi  en  la  reindustrialització  comarcal,  el  sòl
industrial  i  els  serveis  necessaris,  la  situació  del  sòl,  la  captació  de  nova  indústria.  La
internacionalització de la indústria comarcal.

LÍNIA  2:  La  formació  a  la  comarca.  Que  estableixi  el  mapa  de  la  formació,  detecti
mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal.

LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les infraestructures
en  matèria  de  comunicacions.  Que  estableixi  el  mapa  de  infraestructures  comercials,
culturals i esportives per detectar mancances i oportunitats i segueixi amb detall els plans ja
encetats així com n’impulsi de nous. No podem oblidar però la planificació del que podríem
denominar les infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics,
casals d’avis, centres esportius i que han de formar part de la planificació general.

LÍNIA  4:  Millora  de  l’ocupació.  Que  transversalment  amb  la  resta  de  línies  cerqui  els
incentius necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la comarca. Així
com  ajudi  a  les  persones  que  cerquen  feina  a  la  seva  millor  opció,  el  reciclatge,
l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la contractació pública i privada.

LÍNIA  5:  La  diversificació  econòmica. Que  estudiï  els  potencials  i  la  situació  turística,
hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació del primer sector.
Que estudiï els potencials i la situació del tercer sector. Que realitzi propostes en aquests
sectors productius i realitzi plans específics sectorials.
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El  pacte  10è  del  CONVENI  preveu  la  possibilitat  que  les  administracions  públiques
s’adhereixin a la “Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El
Vallès  Oriental  Avança”.  Les  entitats  adherides  esdevindran  membres  del  Plenari  i  els
correspondrà en aquest òrgan un vot a cadascuna  d’elles.

En aquest sentit, l’AJUNTAMENT manifesta la voluntat de participar, com a entitat integrant,
en la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès
Oriental Avança, per tal de col·laborar en l’objecte de sumar esforços, crear i acordar models
d’actuació,  compartir  eines,  racionalitzar  i  optimitzar  els  recursos  i  disposar  d’informació
coordinada per a millorar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès
Oriental. 

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Campins a  la Taula per al Desenvolupament
Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança

Segon.-  Designar  al  senyor  Xavier  Fernández  de Mera  i  Delgado  com a  representat  de
l’Ajuntament en el Plenari de la Taula.

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.
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6. PROPOSTA PER L'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT

Atès que s'ha de procedir a l'elecció de Jutge de Pau i Substitut pel Jutjat de Pau de Campins. 

Atès que s'ha portat a terme informació pública de la convocatòria per proveir les places de
Jutge de Pau i del seu substitut mitjançant la publicació d'edictes a:

- Butlletí Oficial de la Província
- Tauler d'anuncis del Jutjat Degà de Granollers
- Tauler d'anuncis de la Corporació

Atès que els candidats presentats són:

- Jutjge de Pau:
Maria Vallejo Cantero
Miquel Barnola Catarineu 

- Jutge de pau suplent
Maria Vallejo Cantero

Atès que els candidats poden assumir els respectius càrrecs a que aspiren tant pel que fa la
seva capacitació com per la compatibilitat amb llur ocupació. 

Vist els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament 3/1995 dels
Jutges de Pau,  sobre el  nomenament dels  jutjges de pau i  dels  seus substituts,  així  com
l'Ordre  del  Departament  de  Justícia  de  28  de  maig  de  1991  sobre  el  nomenament  de
secretaris de jutjats de pau. 

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Escollir com a Jutge de Pau i suplent a les persones següents:

-  Jutge de Pau: Miquel Barnola i Catarineu
- Substitut de Jutge de Pau: Maria Vallejo Cantero

Segon.- Notificar l'acord adoptat als interessats, trametre còpia de l'expedient, acompanyat
de les dades personals els candidats proposats, al Jutjat de Primera instància i Instrucció de
Granollers per tal que efectuï els nomenaments corresponents. 

Sotmesa a votació: s'aprova per unanimitat.
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7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA

L’alcalde llegeix el resum de decrets dictats següents:
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Número Descripció
1 Autorització re-facturació aigua per fuita.
2 Altes padró mes de desembre 2016
3 Aprovació relació de fallits 16002 i 16003.
4 Canvi titular nínxol fosa 6
5 Modificació data finalització contracte EBR i PMR
6 Ampliació horària auxiliar administrativa.
7 Gratificació serveis especials brigada.
8 Absència alcalde
9 Ordenar i aprovar Pagament Associació cultural Els Forns

10 Liquidació 2016 Consorci per a la Gestió dels Residus
11 Pagament nòmina gener 2017
12 Transferència Marató de TV3
13 Transferència Liceu
14 Esmena d'errors Decrets 2016
15 Factures domiciliades gener 2017
16 Decret altes padró mes de Gener 2017
17 Ordenar pagament factures gener i febrer 2017
18 Aprovar pagament factures de gener i febrer 2017
19 Autorització pas marxa Fondo Onveló Ciutat de Mataró el 19/3/2017
20 Anul·lació taxa residus domèstics per duplicitat.
21 Decret autorització pas marxes ciclistes
22 Alta padró
23 Acceptació baixa del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua
24 Aprovació i ordenació pagament nòmina febrer 2017
25 Acceptació subvenció Diputació de Barcelona
26 Ordenar pagament relació F/2017/2
27 Aprovar pagament relació F/2017/2
28 Adhesió com a socis de l'Ajuntament de Campins a Òmnium Cultural
29 Acceptació subvencions fons de prestació del Catàleg de serveis 2017.
30 Pagament Factures domiciliades febrer 2017

mailto:ajuntament@campins.cat


Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

8. INFORMACIONS D'ALCALDIA

L'alcalde informa que com han pogut comprovar, aquest any hi havia carrossa de reis, que ha
sigut una donació de Vicenç Cabot, de Canet de Mar. 
També que per primer cop s'ha fet la xocolatada de reis sense gluten i sense lactosa i les
mares han estat molt contentes. 

Informa que s'han tingut casos d'abocament d'amiant a la zona dels contenidors de la cruïlla
de la carretera BV5114 amb Passeig tres germanes, i s'ha hagut de contractar una empresa
especialitzada per realitzar la retirada. El cost ha sigut de més de 300€ i aquesta setmana
s'ha tornat a produir un altre abocament d'amiant a la mateixa zona. Es veurà si aquest cop
ens accepta l'amiant la deixalleria, ja que és menor el volum, o si s'ha de tornar a avisar a
l'empresa. 

L'alcalde  informa  que  tant  el  senyor  Jordi  Fabregà  Diputat  d'Infraestructures  viaries  i
mobilitat i el subdelegat, senyor Vicenç Izquierdo han trucat a l'Ajuntament en resposta a les
cartes enviades de queixa per la tala d'arbres dels vorals de la carretera.

En relació a la  zona de contenidors davant de les Albes i  de la  zona de Can Giró,  s'han
realitzat gestions perquè la Diputació arrangi la zona, ja que quan plou queda intransitable. 
També s'ha enviat carta per sol·licitar arranjament del voral de la drecera de Gualba, ja que
des de la seva pavimentació ha quedat un desnivell molt alt i és el tercer cop que un cotxe
s'hi queda encallat desprès d'apartar-se per deixar passar el camió de les escombraries. 
Estem esperant resposta a la carta enviada a Infraestructures. 

Pel que fa al sot de Can Garrell  s'ha d'esperar resposta de nou, la documentació que ha
arribat  té  un  error  atès  que  s’autoritza  a  la  Diputació  a  realitzar  l’actuació  enlloc  de
l’Ajuntament, que és qui farà les obres; per tant s’ha hagut de demanar l’esmena d’aquesta
documentació. 

Durant  un  mes  hem  tingut  instal·lada  al  casal  l’Exposició  de  fotografies  «Retrats  del
Montseny» del senyor Mariano Pagès.

Han començat les entrevistes amb la població per constituir un Consell de Poble gràcies a
una subvenció de la Diputació de Barcelona.

També gràcies a una subvenció s’han instal·lat 3 punts de trampes per a mosquits tigre.

S’ha  fet  formació  de  reanimació  cardiorespiratòria  i  ús  de  DEA  als  treballadors  de
l’Ajuntament, i el 18 de març hi ha una formació oberta als ciutadans que pense que serà
molt útil perquè la gent aprengui a fer servir els DEA’S. 

Aprofitant que hi ha més personal s’ha pintat l’Ajuntament. 
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Pel que fa a la franja perimetral de protecció de Les Esplanes, tenim una subvenció.
Pel que fa a desbrossament de parcel·les anirà tot a càrrec de la brigada atès que tenim més
gent, ja han començat per la zona dels forns. 

A petició de l’Escola, s’ha proveït de vestuari al conserge de l’escola. 

9. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde dóna pas al torn de precs i preguntes. 

Comença el senyor Sierra sol·licitant l’aclariment del decret «absència de l’Alcalde», al que el
senyor  Lacruz  li  aclareix  que  fa  referència  a  l’alcalde  accidental  durant  el  seu  període
vacacional. 

El senyor Tohà pregunta pel decret de «fallits», l’Alcalde li diu que fa referència al IVTM i
aproximadament l’import és de 1.800€.

El  senyor  Tohà  prossegueix  amb  el  tema de  Can  Garrell  tot  indicant  que  anteriorment
s’havien fet actuacions previ acord de l’Ajuntament de Gualba i Campins sense que hi hagués
tants impediment per part de la Diputació. 
El senyor Lacruz explicar que l’arranjament del Sot de Can Garrell puja a 28.000€ i que
només es disposa de 30.000€ per arranjar els camins de tot el Parc. 
Que com es una riera també afecta a l’ACA, i això dificulta la burocràcia, i tot i que es va
demanar autorització per realitzar l’actuació des de l’Ajuntament, la Diputació va dir que no,
que era competència seva i que havien d’assumir ells el cost. Finalment hi ha un acord entre
Diputació, Parc Natural, ACA i Ajuntament pel que l’Ajuntament executa les obres però les
despeses i redacció del projecte va a càrrec d’ells, el que ha passat és que quan han arribat
els documents hi ha un error pel que fa a l’autorització i s’ha hagut de demanar esmena. 
El senyor Tohà diu que és una zona perillosa i transitada i que espera que es faci ràpid. 

El senyor Tohà pregunta que passa amb l’aigua de la bassa, per quin motiu està buida.
El senyor Lacruz li diu que la bassa s’ha buidat per netejar, atès que estava plena d’algues que
impedien el seu ús. Ara l’estan tornant a omplir. 

El senyor Tohà diu que hi ha dos camins especialment afectats, el de Can Comartina que
està ple de sots, suposa que hi haurà moltes queixes al respecte. Diu que no costa gaire
posar un camió de sorra atès que ara hi ha molt personal a la brigada que ho podria fer.
També indica que el camí de ca l’Ermità fa «pena», que les cunetes estan molt brutes i que
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la brigada ho podria fer, atès que cada vegada són més. L’aigua no pot passar per la cuneta i
salta a la carretera fent-la malbé.
El senyor Lacruz li diu que es mirarà que es pot fer mentre es fa el projecte. 

El senyor Tohà pregunta pel tema de la botiga tot indicant que espera que si hi ha novetats
al respecte se li informi.
El senyor Lacruz aclareix que la botiga és un local privat i l’activitat és privada, i l’Ajuntament
no farà cap inversió a menys que l’activitat que s’hi dugui a terme sigui pública. 
Referent als aparells que es van posar a la botiga, indica que gairebé s’ha hagut de tornar
l’import a la Diputació atès que es va invertir diners públics en un local privat, i s’ha hagut de
justificar molt bé el seu destí.
Pel que fa al projecte de l’obrador  que s’havia parlat en l’anterior Ple, resulta que no és viable,
atès que el POUM no permet aquest ús en aquest local. 

Pel que fa a l’agermanament de Sant Guillem, el senyor Tohà pregunta quines accions s’estan
fent al respecte. 
El  senyor Lacruz  indica  que totes  les  gestions  al  respecte  es  van delegar  a  la  Comissió
d’Agermanament, i que des de la darrera comunicació que va efectuar la Comissió no s’ha
rebut resposta al respecte. 
El senyor Tohà diu que sempre és l’alcaldia qui ha promogut les actuacions per anar a Sant
Guilhem.
El senyor Lacruz indica que seria necessari reunir a tota la comissió per decidir que es vol fer. 

I  sense més assumptes  per  tractar,  el  senyor alcalde aixeca  la  sessió  de la  qual  s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico. 

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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