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expressa i quedarà aleshores oberta la via con-tenciosa administrativa.
Barcelona, 18 de gener de 1999
BLANCA FELIU I BORRELLSecretària de la Comissió d’Urbanismede Barcelona(99.015.115)
EDICTEde 18 de gener de 1999, sobre acords de la Co-missió d’Urbanisme de Barcelona referents a di-versos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, enla sessió de 28 d’octubre de 1998, adoptà, entrealtres, els acords següents:Aprovar, de conformitat amb els articles 127i 128 del text refós de la legislació vigent a Cata-lunya en matèria urbanística, segons el proce-diment que assenyala l’article 44 del Reglamentde gestió urbanística, i amb les condicions quesi s’escau s’indiquen, els expedients de sol·licitudd’autorització d’obres en sòl no urbanitzable quees detallen a continuació:Exp.: 1461/98Construcció d’una base de telefonia mòbil ipal per a antenes al cantó nord de la carreteraBV-2176, costat Pont Bruixa, de Santa Marga-rida i els Monjos.Exp.: 1306/98Substitució de la torreta de comunicacions peruna altra de 35 metres d’alçada al turó de SantPau, de Pacs del Penedès.Exp.: 2018/98Legalització d’un centre de cria i reproduc-ció cavallar, quadres esportives i lloguer de ca-valls al paratge Santa Madrona, d’Alella.Aprovar l’expedient i indicar a l’Ajuntamenti a la persona interessada que l’eficàcia de la con-cessió de la llicència per part de l’Ajuntamentestà supeditada al fet que al registre de la pro-pietat corresponent es faci constar l’agrupacióde les tres finques cadastrals, parcel·les núm. 21,22 i 41 del paratge santa Madrona, d’Alella, i laindivisibilitat de la major finca resultant, a l’efec-te del que assenyala l’article 140 del text refósde la legislació vigent en Catalunya en matèriaurbanística.Exp.: 2696/97Construcció d’un nou cementiri municipal aCalella.Aprovar l’expedient amb el benentès que ésnecessari incloure al projecte la plantació de ve-getació arbòria o arbustiva a l’interior del recin-te, al llarg de les rampes que constitueixen lesterrasses sobre les quals es disposen les edifica-cions funeràries.
Aprovar, de conformitat amb els articles es-mentats anteriorment i condicionant l’eficàciade la concessió de la llicència per part de l’ajun-tament a la inscripció de la indivisibilitat de lafinca al registre de la propietat corresponent, elsexpedients de sol·licitud d’autorització d’obresen sòl no urbanitzable que es detallen a conti-nuació:

Exp.: 1772/98Rehabilitació d’un habitatge a la masia calJaume Magí, polígon 5, parcel·les 30, 31 i 32, deCastellet i la Gornal.Aprovar l’expedient amb el benentès que espreveurà el corresponent sistema de depuracióde les aigües residuals.Exp.: 978/98Construcció d’un habitatge al Mas la Plana,de Pacs del Penedès.
Denegar, de conformitat amb els articles 127i 128 del text refós de la legislació vigent a Cata-lunya en matèria urbanística i segons el proce-diment que assenyala l’article 44 del Reglamentde gestió urbanística, l’expedient de sol·licitudd’obres en sòl no urbanitzable que es detalla acontinuació:Exp.: 2039/98Construcció d’un habitatge a Can Cassadó,de Cabrera de Mar.
Contra els acords anteriors, que no exhaurei-xen la via administrativa, es pot interposar re-curs ordinari davant el conseller de PolíticaTerritorial i Obres Públiques en el termini d’unmes a comptar de la data de publicació d’aquestEdicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-sen tres mesos sense que hi hagi cap resolucióexpressa i quedarà aleshores oberta la via con-tenciosa administrativa.

Barcelona, 18 de gener de 1999
BLANCA FELIU I BORRELLSecretària de la Comissió d’Urbanismede Barcelona(99.014.046) *

DEPARTAMENTD’AGRICULTURA,RAMADERIA I PESCA
DECRET6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen lescondicions de manteniment dels animals de com-panyia.

La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció delsanimals estableix en el seu títol I una sèrie dedisposicions de caràcter general, que fan refe-rència a les atencions mínimes que han de rebreels animals, des del punt de vista de tracte, hi-giene i transport.En els darrers anys, els animals de companyiahan esdevingut un element important en la nos-tra societat, essent presents en un nombre moltsignificatiu de llars de Catalunya.Les conseqüències d’aquesta realitat, tant pelque fa a les denúncies per manteniment d’ani-mals de companyia en condicions inadequadescom a l’aplicació de la tipificació d’infraccionsd’acord amb la legislació vigent, fan necessaril’establiment de mesures específiques que regu-lin aquesta matèria.Per tant, en desenvolupament de la Llei 3/1988, de 4 de març, i d’acord amb l’informe dela Comissió Jurídica Assessora;A proposta del conseller d’Agricultura, Ra-maderia i Pesca i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1Obligacions bàsiques1.1 Sens perjudici de la responsabilitat sub-sidiària del propietari, els posseïdors d’un animalde companyia tenen l’obligació de garantir la sevasalut i benestar mitjançant el manteniment del’animal en condicions higienicosanitàries ade-quades a la seva espècie.1.2 Els posseïdors d’un animal de compa-nyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua,l’allotjament i les condicions ambientals d’espai,ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluci cures necessàries per evitar que l’animal pateixicap sofriment i per satisfer les seves necessitatsvitals.
Article 2Allotjament2.1 Els animals de companyia han de dispo-sar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intem-pèrie, especialment els que es mantenen enzones exteriors i en caneres. Els animals d’un pessuperior als 25 kg no poden tenir com a habitacleespais inferiors a 6 m2, amb excepció dels queromanguin en les caneres municipals.2.2 Es prohibeix mantenir els animals decompanyia en un lloc sense ventilació, sense llumo en condicions climàtiques extremes.2.3 La retirada dels excrements i dels orinss’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de man-tenir els allotjaments nets, desinfectats i desin-sectats convenientment.2.4 Els gossos de guarda i, de forma gene-ral, els animals de companyia que es mantenenlligats o en un espai reduït, no poden restar enaquestes condicions de forma permanent; elsanimals de companyia amb edat subadulta hande disposar d’un grau superior de llibertat demoviments. Així mateix, han de poder accedira una caseta o aixopluc destinat a protegir-losde la intempèrie. L’aixopluc ha de ser imperme-
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able i d’un material que aïlli de forma suficienti que, a la vegada, no pugui produir lesions al’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’hade mantenir permanentment en un bon estat deconservació i de neteja. En tot moment s’han deprendre les mesures que calguin per evitar-hil’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiudurant els mesos d’estiu.2.5 Els animals de companyia mai no podentenir com a allotjament habitual els celoberts obalcons.
Article 3AlimentacióEls animals de companyia han de disposard’aigua potable i neta i degudament protegidadel fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’lsha de facilitar una alimentació equilibrada i enquantitat suficient per mantenir uns bons nivellsde nutrició i salut.
Article 4Mitjans de subjecció4.1 El contingut d’aquest article és d’apli-cació als animals de companyia que, per causesjustificades, s’han de mantenir subjectes en unlloc concret durant un espai de temps determi-nat.4.2 El mètode de subjecció habitual són lescadenes escorredores. Les cadenes fixes noméss’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·laruna cadena escorredora estigui justificada.4.3 El collar i la cadena han de ser propor-cionals a la talla i a la força de l’animal, no po-den tenir un pes excessiu ni impossibilitar elsmoviments de l’animal. En cap cas la longitudde la cadena serà inferior als 3 m.4.4 Les cadenes escorredores han d’anarsobre un cable horitzontal i han de permetreque l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’ai-xopluc.4.5 Les cadenes de tipus fix han de portarun dispositiu que eviti la torsió o el seu enrot-llament i la immobilització de l’animal.4.6 En cap cas el collar dels animals de com-panyia que es mantenen lligats ha de ser la ma-teixa cadena que el lliga, ni un collar de força oque produeixi estrangulació.
Article 5Manteniment en vehicles5.1 És prohibit mantenir els animals decompanyia en vehicles estacionats més de 4hores; en cap cas pot ser el lloc que els alberguide forma permanent.5.2 Durant els mesos d’estiu els vehicles quealberguin en el seu interior algun animal de com-panyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra,facilitant en tot moment la ventilació.5.3 És prohibit tancar els animals de com-panyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’ade-qüi un sistema apropiat que garanteixi un aireigeficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicaciódels animals deguda als gasos originats pel ma-teix vehicle.
Article 6Mesures de seguretatEls posseïdors d’animals de companyia queper la seva mida o característiques de l’espèciepuguin considerar-se potencialment perillososhan de prendre les mesures necessàries per ga-rantir la seguretat ciutadana i la dels altres ani-mals.

Article 7Inspecció, vigilància i control7.1 Correspon al Departament d’Agricul-tura, Ramaderia i Pesca, així com a les altres ad-ministracions competents, exercir les funcionsd’inspecció, vigilància i control del complimentd’aquest Decret.7.2 Els agents de l’autoritat col·laboraranamb el Departament d’Agricultura, Ramaderiai Pesca, així com amb les altres administracionscompetents, en el compliment del que estableixaquest Decret.
Article 8Règim sancionadorL’incompliment del que preveu aquest Decretes considera maltractament d’animals de com-panyia i serà sancionat d’acord amb el que es-tableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protec-ció dels animals, sens perjudici de l’aplicaciód’altres normatives sectorials que puguin serd’aplicació.
Barcelona, 26 de gener de 1999
JORDI PUJOLPresident de la Generalitat de CatalunyaFRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉConseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca(99.015.099)
RESOLUCIÓde 5 de gener de 1999, per la qual es disposa elcompliment de la Sentència del Tribunal Supe-rior de Justícia de Catalunya dictada en el recurscontenciós administratiu núm. 261/1990.

La Secció 4a de la Sala Contenciosa Admi-nistrativa del Tribunal Suprem ha dictat Sentèn-cia, en data 13 d’octubre de 1998, que desesti-ma el recurs d’apel·lació interposat contra laSentència de la Secció 5a de la Sala Contenci-osa Administrativa del Tribunal Superior deJustícia de Catalunya de 26 de juny de 1991,dictada en el recurs contenciós administratiunúm. 261/1990, interposat per la senyora Mont-serrat Celis Tarrenchs contra la Resolució de 25de juliol de 1988 del director general del MediNatural del Departament d’Agricultura, Rama-deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya, perla qual es va acordar desestimar el recurs d’al-çada interposat contra la Resolució d’11 de maigde 1988 de la Secció Territorial del Medi Naturalde Girona, per la qual es denegava l’autoritza-ció de tallada arreu de 22 ha, per a la posteriorrepoblació amb eucaliptus.La part dispositiva d’aquesta Sentència esta-bleix:“Decidim:”—1 Desestimar aquest recurs.”—2 No efectuar especial pronunciamenten matèria de costes”.Atès el que disposen els articles 103 i concor-dants de la Llei reguladora de la jurisdicció con-tenciosa administrativa,
RESOLC:Disposar el compliment en els seus termesexactes de la Sentència de la Secció 5a de la Sala

Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-rior de Justícia de Catalunya dictada en el recurscontenciós administratiu núm. 261/1990.
Barcelona, 5 de gener de 1999
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉConseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca(98.356.071) *


