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dades 0 a facilitar informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents.o
pels seus agents en el compliment de les
seves funcions i també el subministrament
d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
implícitament o explícitament.
Infraccions de caràcter molt greu
- La no vacunació i/o la no aplicació de
tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia (Art. 17.4).
- Maltractar els animals (art. 6.1)
- Abandonar els animals (art. 11.1 i art.
23).
- Dur sense morrió gossos la perillosital dels quals hagi estat constatada per la
seva naturalesa i característiques (art.
19.2).
- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels
ciutadans amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals
fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los
miccionar en les façanes d'edificació i/o en
ei mobiliari urbà (art. 26).
- Pels veterinaris, consultoris, veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l'arxiu
amb la fitxa clínica dels animals vacunats
o tractats obligatòriament (art. 14.1).
-No comunicar l'agressió d'un animal
a l'Ajuntament (art. 12.2)
-No sotmetre l'animal agres.sor a ob.servació veterinària (12.3.1)
-No comunicar les malalties transmisibles a l'Ajuntament (art. 14.2).
- La caça, la captura, la pesca i l'enverinament d'animals en l'interior de la ciutat (art. 6.3).
- Sacrificar un animal sense control
veterinari (art. 5)
- Venda d'animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l'Administració
(art. 6.7).

ARTICLE 44
1.- L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els
seus agents quan hi hagi un risc per a la
salut publica per a la seguretat d& les persones i/o del propis animals i quan hi hagi
constatació d'infracció de les disposicions
d'aquesta ordenança. Igualment en cas
d'infracció reiterativa, en un termini no
inferior a un any, l'animal pot ser comissat.
2.- El comís té caràcter preventiu fins a
la resolució de l'expedient sancionador a la
vista de la qual es retornarà al propietari/a
restarà sota custodia de l'Ajuntament o
serà sacrificat.
3.- Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció per raó
de comís serà a càrrec del propietari o posseïdor/a de l'animal.

ARTICLE 45

CAPÍTOL I.- Disposicions generals.

I.- La imposició de qualsevol sanció
provista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò que no prevegi aquesta
ordenança municipal, caldrà atenir-se à allò
que disposa el Reglament d'Activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses i a
la legislació vigent en aquesta matèria de la
Generalitat de Catalunya, concretament a la
Llei 3/1988 de 4 de març de protecció dels
animals, la Llei 3/1994 de 20 d'abril que
modifica parcialment l'anterior i les normes
que la desenvolupen, la Llei 10/1993 de 8
d'octubre'que regula l'accés a l'entorn de
les persones amb disminució visual acompanyades d'un gos pigall i l'Ordre de 14 de
juny de 1976 del Ministeri de Governació
sobre les mesures higienico-sanitàries.

DISPOSICIÓ DEROGATIVA
Amb la promulgació de la present ordenança, queda derogada l'anterior Ordenança
Municipal de Tinença d'Animals
La Vall d'en Bas, setembre de 1997.—
L'alcalde acctal. Signat. Antoni M. Casamitjana.

Article 1.- Objecte i finalitat.
L'objectiu general d'aquesta regulació
és obtenir un alt nivell de protecció del
medi ambient dins del teiTitori del municipi
de La Vall d'en Bas i desenvolupar els
mecanismes d'intervenció i control necessaris que permeten les lleis i normes vigents
d'ordenació del territori, de protecció del
medi ambient i de preservació de la natura.
En el marc de la competència municipal de protecció mediambiental, la present
Ordenança té com objectes específics regular que la gestió i aplicació dels residus
agrícola-ramaders i dels procedents del tractament de les aigües residuals que es generen o originen en el àmbit del terme municipal de La Vall d'en Bas s'efectuïn en
condicions adequades i conforme a. la normativa vigent.
Al mateix temps pretén actuar preventivament i reduir la possible contaminació
del sol i les aigües produïda per l'aplicació
d'adobs químics i l'excessiva concentració
de nitrats d'origen agrari.
Article 2.- Remissió a la normativa
general i sectorial comunitària, estatal i
autonòmica.
Sense perjudici de la remissió i aplicació directa de les normes legals vigents, es
considera convenient referir-se en alguns
casos a aquestes i citar o reproduir total o
parcialment alguns aspectes d'aquestes per
una major difusió i millor coneixement per
part dels interessats.

13.324
AJUNTAMENT DE
LA VALL D'EN BAS
Anunci
Aprovada definitivament pel Ple de
l'Ajuntament de data 17 de setembre de
1997, l'Ordenança reguladora de l'aplicació
en el territori del municipi de La Vall d'en
Bas de fems, purins i fangs de depuració i
protecció mediambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l'agricultura, es
procedeix seguidament a la publicació del
text sencer, de conformitat amb l'art. 7/85
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
règim local

ORDENANÇA REGULADORA DE
L'APLICACIÓ EN EL TERRITORI DEL
MUNICIPI DE LA VALL D'EN BAS DE
FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ, I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL DE LES AIGÜES CONTRA LA
CONTAMINACIÓ PRODUÏDA
PER
ADOBS QUÍMICS I NITRATS UTILITZATS A L'AGRICULTURA. "

C A P Í T O L I I . - De l'aplicació de fems i
purins.
Article 3.- Marc legal.
Amb caràcter general és d'aplicació la
Llei 6/1993 de 15 dejuliol de 1993, reguladora de la gestió dels residus en el marc
d'ordenació del territori, protecció del medi
ambient i preservació de la natura
(D.O.G.C. núm. 1776 de 28-7-1993).
L'article 4 exclou de l'aplicació d'aquesta Llei els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perilloses i
s'utilitzin exclusivament ert el marc de l'explotació agrària.
Article 4.- Criteris de gestió dels.fems i
purins.
I.- Fins al moment que es publiqui a
l'efecte una normativa sectorial específica,
la present ordenança adopta com a orientació de l'aplicació de fems i purins els criteris recollits al Manual de gestió dels purins
i de la seva reutilització agrícola, editat conjuntament pel Departament de Medi
Ambient i el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.
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