ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS

TÍTOL I.- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1.- Objecte
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de
companyia dins el terme municipal.
Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que
aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i
regula la seva convivència amb les persones amb l’objectiu de reduir el màxim les molèsties i/o
perills que puguin ocasionar.
Aquesta ordenança s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores
actuals i les que es puguin aprovar amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
Article 2.- Definició
S’entendrà per animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen ala fauna salvatge, altre producte útil
per a l´ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l´agricultura.
S’entendrà per animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d´obtenir-ne companyia, gaudeixen sempre d´aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.
Article 3.- Llicència d’activitats
Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats
basades en la utilització d’animals.
TÍTOL II.- SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
CAPITOL I.- Normes de caràcter general
Article 4.- Autorització
S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es respectin les
condicions higièniques i sanitàries, a més que en cap cas produeixi situació de perill per als
veïns, per altres persones, en general, o per al propi animal, que no siguin les derivades de la
seva naturalesa.
En cap cas, es podrà posseir, en un mateix immoble en residencial col·lectiu més de deu
animals de companyia, ja que es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència,
implicarà la sol·licitud de llicència de nucli zoològic.
En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seves
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causin problemes
sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat (sorolls de lladrucs,
cants, males olors, etc.), s’ha d’atorgar a les persones propietàries o posseïdores un termini de

temps, de durada raonable i proporcionada segons el cas, per tal que corregeixen les
deficiències detectades. En cas que no es produeixi la correcció, s’aplicarà el procediment
sancionador establert, segons la circumstància.
Article 5.- Cura dels animals
Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les
cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les
mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un
allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.
Tot animal ha de tenir garantit un seguiment veterinari adequat a les seves característiques,
edat i estat de salut física i psíquica d´acord amb allò establert a l´article 10 d´aquesta
ordenança.
Les persones propietàries i posseïdores d´animals estan obligats:
a) Mantenir la higiene i neteja d´aquests. En aquest sentit s´ha de procedir a la neteja
diària dels allotjaments dels animals retirant-ne diàriament els excrements i els orins,
procurant la desratització, desinfecció, desinsectació i ventilació adient dels mateixos i
evitant llocs sense llum o en condicions climàtiques inadequades.
b) Facilitar-los la sortida diària a l´exterior, i a garantir que els mateixos realitzen l´activitat
física que l´animal necessiti en cada cas tenint en compte les seves necessitats
etològiques i de sociabilització i condicions de salut i benestar.
c) Proveïr-los d´aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i
l´almentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els
receptacles de l´aigua i del menjar han d´estar sempre nets.
Els animals domèstics no poden tenir com allotjament habitual els vehicles, celoberts, balcons,
galeries o terrats, ni patis i en qualsevol cas si es tracta de llocs adjacents i exteriors als
habitatges, sempre hauran d´estar directament connectats amb aquests i disposar d´unes
dimensions que permetin el lliure moviment dels animals. S´entendrà com allotjament habitual
aquells animals que passin més de dos hores al dia en aquests espais.
L´allotjament habitual dels animals domèstics, ha de disposar de l´espai, la ventilació, la
humitat, la temperatura, la llum i l´aixopluc adequats i necessaris per evitar cap patiment i
satisfer-ne les necessitats vitals i el benestar físic i psíquic. L´aixopluc ha de ser impermeable i
d´un material que aïlli de forma suficient i que a la vegada no pugui produir lesions a l´animal.
Els animals d´un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 20 m2
(llevat dels centres veterinaris i dels centres d´acollida d´animals de companyia quan aquests
animals estiguin en espera que la persona propietària els passi a recollir o en dipòsit per ordre
judicial o administrativa). Amb excepció dels que romanguin en caneres municipals.
Resta prohibit mantenir els animals domèstics en un lloc sense ventilació, sense llum o en
condicions climàtiques extremes.
Els animals domèstics no es poden deixar sols en un domicili durant més de dos dies
consecutius i sempre i quan tinguin suficient menjar i aigua per sobreviure els dos dies, a
excepció dels gossos que no podrà ser superior a 24 hores (excepte en situacions de força
major puntuals i demostrables).
Els animals domèstics només es podran mantenir lligats en un lloc fix per causes justificades i
sempre que restin en condicions adients de ventilació i aixopluc. En tot cas, no poden estar
lligats en un lloc fix durant més de 2 hores diàries i, en el cas dels cadells, durant més d´1 hora.

Article 6.- Prescripcions per gossos de guarda i vigilància
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de manera que
els vianants no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli
per la via pública o provocar un accident. A més s’hauran de complir els següents requisits:
1. S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos
vigilant al recinte.
2. S’hauran de complir els mateixos requisits que pel considerats potencialment perillosos
d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
Article 7.- Prohibicions
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit respecte als animals:
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Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
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.
Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati,
torturi, fereixi o hostilitzi.
Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal.
Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat
de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per
garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
No facilitar-los l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir els animals
en bon estat de nutrició i salut..
Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l’enverinament
d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la
salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.
Donar en adopció animals de companyia quan els adoptants siguin menors de 16 anys o
a persones incapacitades jurídicament sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la tutela.
El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva
als mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i
consum.
Exhibir-los de manera ambulant, exceptuant els certàmens on hi participin animals de
companyia o anàlegs a domèstics que tinguin com a objectiu la promoció de l´adopció o
recollida dels animals protagonistes o bé serveixin per conscienciar sobre el respecte
envers els animals i la tinença responsable.
Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells,
durant més d´una hora o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari.
Mai podran estar lligats en espais reduïts.
Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
Transportar animals en vehicles sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i
condicions de seguretat dels animals en el transport; s´ha de dur a terme en un espai
suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegir dela intempèrie i
de les diferències climàtiques fortes i, sempre utilitzant els mitjans de subjecció o seguretat
que s´estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s´ha
d´utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida.

15.

La circulació dels animals lligats a vehicles rodants de qualsevol naturalesa que circulin a
una velocitat major als 3 Km/hora.
16. Utilitzar animals en baralles, atraccions firals amb animals vius i d´altres d´assimilables,
així com les matances públiques d´animals.
Article 8.- Responsabilitat
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és
responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a
les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article
1905 del Codi Civil i ordenances municipals.
Article 9.- Abandonament i cessió d’animals
Es prohibeix l’abandonament d’animals. Els animals ferits o morts en la via o espais públics,
abandonats, o a sol·licitud del seu propietari, podran ser retirats pels serveis municipals, si el
volum ho permet, i, si no, ho faran empreses autoritzades amb destinació a indrets autoritzats,
si és mort, o a establiments veterinaris, si està ferit, i es farà d’acord amb la normativa vigent.
Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament o a la Policia Local.
Les persones que no desitgin continuar tenint un animal hauran de comunicar-ho a
l’Ajuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també hauran de
facilitar la targeta sanitària de l’animal.
Les despeses i taxes que es generin per la recollida, renúncia, cures, manteniment, eutanàsia o
eliminació aniran a càrrec del propietari de l’animal.
CAPÍTOL II- Normes sanitàries
Article 10.- Salut
Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut d’aquests. Els
proporcionaran tot allò que els convingui, d’acord amb la legislació vigent, i n’obtindran una
targeta sanitària mitjançant els serveis veterinaris que estimi oportú.
Article 11.- Agressions
1. Els propietaris o posseïdors d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o
d’altres animals estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als
propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que
ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió a les autoritats municipals, presentar la documentació sanitària i censal
de l’animal, i posar-se a la seva disposició en un termini màxim de 24 hores després dels fets.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat
veterinari o informe a les autoritats sanitàries municipals, en un termini no superior a 48 hores
després de la lesió i al cap de 14 dies d’haver iniciat l’observació veterinària, que es podrà fer
en el propi domicili.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari es podrà
obligar a ingressar l’animal en el centre municipal d’acollida d’animals o a qualsevol altre centre

autoritzat, per tal de realitzar l’observació. Les despeses de captura i estada aniran a càrrec de
la persona propietària o posseïdora.
d) Comunicar a l’autoritat sanitària local o al professional veterinari encarregat de l’observació
de qualsevol incidència que esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el
període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris clínics del Municipi tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els
casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a
persones.
3. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari clínic haurà d’especificar la
potencial perillositat de l’animal a l’efecte de considerar-lo o no potencialment perillós, a més
d’altres dades sanitàries.
4. Si l’animal agressor no té propietari conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la
captura i de les despeses d’observació.
5. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les autoritats
sanitàries locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal agressor i del seu
propietari o posseïdor per donar compliment al que preveu aquesta ordenança.
Article 12.- Sacrifici
Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, utilitzant
mètodes que garanteixin el mínim sofriment.
En tot cas, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, de manera indolora i
amb sedació prèvia de l´animal, utilitzant sempre els mètodes d´eutanàsia autoritzats.
CAPÍTOL III- Identificació i inscripció
Article 13.- Identificació
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar-los mitjançant
un dels sistemes establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, dins dels
tres primers mesos següents al naixement de l’animal.
Article 14.- Inscripció
1. Els propietaris o posseïdors de gats o gossos estan obligats a inscriure llurs animals en el
registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant com a mínim, les
dades del propietari i/o posseïdor i les de l’animal.
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en
un termini de tres mesos a comptar des de la data de naixement, i de 30 dies, des de la
data d’adquisició, canvi de residència o mort de l’animal.
En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de
la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i
aportar la documentació requerida en l’article 15 d’aquesta ordenança
3. La base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal de l’ajuntament
inclourà un apartat específic pels gossos potencialment perillosos.

4. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar-ne la
seva desaparició a l’oficina del registre censal del municipi on l’animal consti censat, en el
termini de 48 hores.
5. La inscripció en el registre censal municipal s’ha de completar amb el lliurament a la
persona propietària o posseïdora d’un document d’alta identificatiu que registrarà les dades
de l’animal i de la persona propietària o posseïdora, així com la inscripció i número del
registre del cens.
En el moment de la inscripció al cens municipal es lliurarà una placa censal de cada gos,
amb el número que li correspongui dins el cens, previ pagament de la taxa prevista.
Article 15.- Documentació
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent
documentació segons el tràmit a realitzar:
1. Per inscriure un animal en el cens han d’acreditar la identificació de l’animal mitjançant el
document d’identificació i aportar la cartilla sanitària; comunicar les dades del propietari o
posseïdor relatives al nom, cognoms, domicili, telèfon i DNI, entre altres, i les dades de l’animal
relatives a l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i domicili habitual de
l’animal. També els antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat si escau.
2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant informe de defunció signat pel veterinari i/o
document d’eliminació del cadàver o declaració jurada.
3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la policia
municipal o còpia del document de comunicació de la pèrdua o declaració jurada.
4. Pels canvis de residència, dins el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça
del propietari i/o de l’animal i el document de modificació de l’adreça dins el registre
d’identificació.
5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal al
registre censal del nou municipi o la justificació de petició d’alta.
6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de donació o venda
signada on han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals
i anteriors, el document de modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del
titular o propietari i/o de l’animal de companyia, si escau.
Article 16.- Assegurança
És condició prèvia i indispensable per a poder incloure en el registre censal del municipi els
gossos considerats potencialment perillosos que els seus propietaris contractin una
assegurança de responsabilitat civil per un import superior o igual al mínim legalment
determinat, a més dels altres requisits previstos en la normativa vigent.

TÍTOL III.- PRESÈNCIA D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I.- Animals a la via pública
Article 17.- Prescripcions per circular per la via pública
A les vies públiques els gossos aniran lligats amb corretja, i proveïts de cadena i collar amb la
seva identificació censal.
Es prohibeixen totalment l´utilització de collars de força o estrangulació, collars que funcionen
provocant l´asfíxia del gos (nus escorredor) o fent pressió amb puntes al coll, ja sigui
directament acabades en metall, protegides amb plàstic o amb altres materials.
Article 18.- Prescripcions en cas de perillositat
Han de circular amb morrió tots els gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement
previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats
gossos potencialment perillosos en l’article 1 de la llei 10/99, de 30 de juliol, i d’acord amb el
decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Article 19.- Altres prescripcions
Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Article 20.- Rentat i alimentació d’animals
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts, estanys o a les lleres de les rieres.
No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o altres
espais similars, ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no
tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms o altres. S’exceptuen les
persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al manteniment de les colònies
controlades de gats urbans en zones establertes a tal efecte.
CAPÍTOL II.- Dejeccions a la via pública
Article 21.- Prescripcions
1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions fecals
a les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari
urbà.
2. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements de l’animal de
forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic o
mobiliari que hagués resultat afectat.
3. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o
altres embolcalls impermeables) a les papereres específiques per dipositar excrements, les
quals incorporen bosses de recollida, o bé, en els contenidors de rebuig i papereres,
utilitzant bosses o d’altres embolcalls.

CAPÍTOL III.- De les infraccions i de les sancions per la tinença d’animals
Article 22.- Concepte d’infracció
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Article 23.- Responsabilitat
Seran responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a
títol d’autors i coautors. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per
llei se’ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
Article 24.- Classificació de les infraccions
1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
1.1 Es consideraran infraccions lleus les següents:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar
obligatòriament no inscrits en el Registre censal del municipi
b) 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 tutela
c) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa
d) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb aquesta ordenança i la normativa vigent en relació a
aquesta identificació
e) No portar lligats amb corretja els gossos per la via i els espais públics
f) Rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres
g) Alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais
similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons.
h) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam
i) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut
j) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius
k) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
l) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no
els causa perjudicis greus
m) No evitar la fugida d’animals
n) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia
o) No inscriure, els propietaris o posseïdors de gats o gossos, llurs animals en el
registre censal del municipi de residència habitual de l’animal
p) Qualsevol altra infracció que no hagi estat tipificada per la normativa vigent com a
greu o molt greu
1.2 Es consideraran infraccions greus les següents:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació o hidratació necessària per mantenir els
animals en bon estat de nutrició i salut o en instal·lacions inadequades des del punt de
vista higiènic i sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la
salut.

b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments
obligatoris
c) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat
d) Anul·lar el sistema d’identificació d’animals sense prescripció ni control veterinaris
e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a
la salut
f) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls
mati, torturi, fereixi o hostilitzi.
g) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
h) La caça, excepte llocs autoritzats, la captura i l’enverinament d’animals llevat el realitzat
pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en
aquells casos expressament autoritzats.
i) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això els
causa perjudicis greus.
j) No recollir els excrements de la via pública i dipositar-los higiènicament i de forma
correcta.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any
l) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment
m) Fer transacció d´animals de companyia quan els adquirents siguin menors de 16 anys
o persones incapacitades jurídicament sense l´autorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la tutela.
n) Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells,
durant més d´una hora o limitar-los de manera duradora el moviment que els és
necessari.
o) La circulació d´animals lligats a vehicles rodants de qualsevol naturalesa que circulin a
una velocitat major als 3 Km/hora.
1.3 Es consideraran infraccions molt greus les següents:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus
per a la salut
b) Abandonar animals
c) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans,
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat
terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva.
d) Organitzar baralles de gossos, galls o d’altres animals, i també participar en aquest
tipus d’actes
e) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènic i sanitari, i/o de benestar, si els perjudicis als animals són
molt greus
f) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
a. Les infraccions lleus són sancionables amb multa de 100 euros fins 400 euros.
b. Les infraccions greus són sancionables amb multa de 401 euros a 2.000 euros.
c. Les infraccions molt greus són sancionables amb multa de 2.001 euros a 20.000 euros.

3. La classificació de la infracció i la imposició de la multa i la imposició de la sanció s’hauran
d’adequar als fets i s’hauran de sospesar d’acord amb els següents criteris d’aplicació:
a. El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
b. La reiteració o la reincidència per haver comès en el termini d’un any més d’una
infracció de la mateixa naturalesa.
c. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
d. La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
e. El fet que hi hagi requeriment previ.
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la
situació que hagi alterat al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis
causats pels fets sancionats.
Article 25.- Terminis
Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus al cap d’un any i les molt greus
al cap de dos anys. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què s’hagués
comés la infracció.
Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran al cap d’un any, les imposades per faltes
greus al cap d’un any i les molt greus al cap de dos anys. Aquests terminis començaran a
comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la
resolució per la qual es va imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos des del inici del procediment sancionador no ha recaigut resolució
expressa i definitiva, s’iniciarà un termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu de
les actuacions. Aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procediment s’hagi
paralitzat per algun fet imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció
penal.
Article 26.- Normativa
Les sancions per les infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar sinó en
virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es transmetrà d’acord amb el
que preveu el marc normatiu vigent – el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, la Llei de
l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i disposicions
concordants.
Article 27.- Inspeccions
Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de
l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions
específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències
municipals.
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als agents de l’autoritat i
als funcionaris municipals que desenvolupin tasques d’inspecció en matèria de medi ambient
així com als serveis sanitaris per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels
articles anteriors i sol·licitar el permís municipal, si escau, i han d’aplicar les mesures
higièniques i sanitàries que l’autoritat municipal decideixi.

TITOL IV- GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPITOL I.- Definició i llicència administrativa obligatòria
Article 28.- Definició
S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
a. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a 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, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit bull, Presa
Canari, Rottweiler, Staffordshire Tosa Japonès,Tosa Inu i Akita Inu.
Article 29.- Llicència administrativa
Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament, on el gos
resideix habitualment i on ha d’estar censat.
Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar
i portar a sobre la llicència a tal efecte.

Article 30.- Requisits
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:
a.
b.
c.
d.
e.

Ser major d’edat
Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.
Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
Cartilla sanitària.
S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no
inferior a 150.253 euros, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de juny.
f. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
g. Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de juny.
h. Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de
juny.
L’Ajuntament lliurarà un carnet o targeta acreditativa a les persones que disposin d’aquesta
llicència. El/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a l’Ajuntament el rebut del
pagament de la pòlissa d’assegurances obligatòria.
Article 31.- Validesa
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys, podent ser renovada per períodes
successius d’igual duració. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment
que la persona titular de la mateixa deixi de complir qualsevol dels requisits establerts en
l’apartat anterior. Qualsevol variació en les dades que figuren a la llicència haurà de ser

comunicada per la persona titular en el termini de 15 dies, a comptar des de la data en què es
produeixi.
CAPITOL II.- Mesures de Seguretat
Article 32.- Mesures de seguretat
1. La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es refereix
l'article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la
inscripció de l'animal al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i
proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos
per persona .No poden ésser conduïts per menors de 16 anys.
3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
a. Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c.

El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.

4. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.
CAPÍTOL III.- De les Infraccions i sancions per a la tinença i conducció d’animals
perillosos.
Article 33.- Infraccions
Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a. No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b. No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
c. No dur a sobre la llicència administrativa de gos potencialment perillós quan es
condueix l’animal per espais públics i el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal
al registre censal del municipi.
d. No renovar la llicència en finalitzar la seva vigència.
e. No comunicar en el termini de 48 hores, la sostracció o pèrdua de l’animal al
responsable del registre censal del municipi.

2. Són infraccions greus:
a. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
b. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c. Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
e. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
f. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
g. Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecta
amb una cadena.
h. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de
seguretat.
i. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o els seus agents, així com també el subministrament
d´informació inexacta o documentació falsa.
j. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la
persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu o la llicència
municipal o la certificació acreditativa de la inscripció registral.
k. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics per menors de
divuit anys.
l. Tenir més d´un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics,
3. Són infraccions molt greus:
a. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b. Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.
c. Abandonar un gos potencialment perillós la qual cosa succeeix quan l´animal no va
acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no la identificació.
Article 34.- Prescripció
1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos
anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la comissió
de la infracció.
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos anys
per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució
sancionadora esdevé ferma.
Article 35.-Sancions
1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança són sancionades amb
multes de 60,10 euros a 30.050,60 euros.
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.
Article 36.- Graduació de les sancions
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 euros a 6.000,00 euros, les
greus amb una multa de 6.000,01 euros a 10.000,00 euros i les molt greus, amb una multa
de 10.000,01 euros a 30.050,60 euros.

2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b. L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
Disposició transitòria
Tot procediment sancionador iniciat o infracció comesa abans de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança es regirà per l’Ordenança de tinença d’animals, publicada en el BOPB núm. 252,
21/10/2002 i les seves modificacions publicades en les edicions del BOPB núm. 147/3 de 20 de
juny de 2009, 10 de juliol de 2012 i 11 de juny de 2013.
Disposició finals
Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme a allò que s’estableix a l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’article 66.1 del decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
La darrera modificació de l’Ordenança és la que afecta la redacció dels articles
2,5,7,12,17,24,33.2,33.3,35 i 36, aprovada inicialment en sessió plenària de 26 de novembre de
2014, i, definitivament, en sessió plenària del 26 de març de 2015.

