Títol preliminar
Objectiu i àmbit d'aplicació, subjectes i responsabilitats
Article 1
Objecte i àmbit d'aplicació
1.- Aquesta Ordenança regula, dins del terme municipal de Torrelles de Foix, la tinença
d'animals domèstics i en especial de les interrelacions entre les persones i els animals, tant els
de convivència humana, com els utilitzats amb finalitats esportives o lucratives, respectant en
tot cas els drets dels animals i tenint curs dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut
pública.
Amb aquesta intenció d'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 convivència entre els animals i les persones reduint tant com sigui possible les
molèsties i els perills que puguin ocasionar.
2.- S'entendrà per animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de
viure amb l'home, en especial totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris), i les fures (Mustela putorius).
3.- La tinença d'altres animals domèstics, no qualificats com de companyia, en domicilis
particulars, estarà sotmesa a l'autorització expressa d'aquest Ajuntament.
L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de
companyia, que són les establertes a l’article 12 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
sobre protecció d’animals. Es tindran sobretot en compte les condicions higièniques i
sanitàries i les relatives tant a les molèsties que pugui provocar l'animal com a la seva
perillositat.
4.- Estaran subjectes a l'obtenció prèvia de llicència municipal d'obertura totes les activitats
basades en la utilització d'animals amb finalitats esportives, lucratives, comercials.
Article 2
Subjectes i responsabilitats
1.- La present ordenança és d'obligat compliment per a tots aquells propietaris i/o posseïdors
d'animals domèstics i assimilats.
2.- Sense menyspreu de la normativa específica que els és d'aplicació, en el que els afecti la
present ordenança, seran responsables del seu compliment els titulars dels següents centres o
establiments, ja siguin persones físiques o jurídiques:
a) Centres de Cria, per a la reproducció i subministrament d'animals a tercers, que no siguin
laboratoris o centres d'experimentació amb animals, sens perjudici del que es disposa en
l'article 24 i 25 del Decret Legislatiu 2/2008, que regulen els establiments de venda d’animals i
els centres de cria d'animals.
b) Residències i refugis destinats a l'allotjament temporal.
c) Escoles d'ensinistrament.
d) Centres d'Acollida d'animals abandonats.
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

e) Gosseres esportives, incloent-hi a més dels establiments destinats a la pràctica d'esport en
sinòdroms, aquelles instal·lacions destinades a guardar animals per a la caça, o activitats
esportives similars.
f) Centres d'importació.
g) Botigues i altres establiments de venda.
h) Clíniques i altres establiments veterinaris.
i) D'altres no contemplats en els grups anteriors.
3.- La present ordenança no és d'aplicació a les activitats següents, que es regiran per la seva
normativa específica:
a) Activitats empresarials d'esbarjo: picadors, quadres esportives, també de lloguer i altres per
a al pràctica eqüestre.
b) Laboratoris i centres d'experimentació amb animals.
c) Zoosafaris.
d) Parcs i jardins zoològics.
e) Reserves zoològiques.
f) Activitats d’espectacles i Circs.
g) Granges cinegètiques.
h) Centres de recuperació, adaptació o reproducció d'animals salvatges i/o no assimilats a
domèstics.
i) Activitats empresarials de producció de carn, de pell, o d'algun producte útil per a l'home, o
que emprin animals de càrrega o en l'agricultura.
k) Activitats empresarials de producció d'animals per a la cria domèstica o per ser emprats en
laboratoris i/o centres d'experimentació.

Article 3
Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i consultoris veterinaris han de 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.
Article 4
1.- Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible de l'animal al
departament de Sanitat de l'Ajuntament perquè, independentment de les mesures
zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higièniques i
sanitàries de protecció civil.
2.- Tal i com estableix l’article 11 del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril de protecció
d’animals, si cal sacrificar l'animal s'haurà de fer sota control i responsabilitat d'un veterinari i
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
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Títol 1
Normes generals sobre la tinença d'animals
Capítol 1
Normes sanitàries

Article 6
D'acord amb la normativa vigent els propietaris i/o posseïdors de gossos i/o d'altres animals
domèstics estan obligats a proporcionar-los l'alimentació, la vacunació 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.
Article 7
No es permet proporcionar alimentació als gossos i/o altres animals domèstics sense
propietari i abandonats a la via pública.
En les situacions d’animals abandonats l’Ajuntament disposa d’un conveni de col.laboració
amb la Mancomunitat Penedès-Garraf.
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 legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i altres.
Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al manteniment de
les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest efecte.
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Article 5
S'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars sempre que es respectin les
condicions higiènico-sanitàries i en cap cas produeixi situació de perill per als veïns o per
altres persones en general o per al propi animal que no siguin derivades de la seva naturalesa.
Tal i com estableix l’article 12 del DL 2/2008 els propietaris són responsables dels danys que
puguin ocasionar als seus animals.
La persona posseïdora d'un animal, sens 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.
La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com
de les seves cries.
Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del departament competent en
matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser posseïdores d'exemplars
pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en condició de dipositàries.
Aquests animals poden de ser tant confiscats com recuperats pel departament competent en
matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora no pugui
reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden de ser
objecte
de
transacció.

Article 9
Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit o causat lesions a persones o a
altres animals estan obligats a:
1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho a l'Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets i posar-se
a disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre a l'animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en qualsevol consulta
veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions que determini el veterinari.
4. Presentar al Departament de Sanitat, o on aquest determini, la documentació sanitària de
l'animal i el certificat veterinari de l'observació veterinària en un termini no superior a les 48
hores posteriors al moment en què s'ha produït la lesió i als catorze dies de l'inici de
l'observació veterinària respectivament.
5. Comunicar al departament de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat...) durant el període d'observació veterinària.
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin i les autoritats sanitàries municipals ho considerin
necessari, podran obligar a recloure l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui
durant un període d’observació veterinària.
7. Mitjançant la brigada municipal, l’Ajuntament podrà comissar els animals objecte de
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionats d’infracció de les disposicions
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
8. El comís a què es refereixen els apartats anteriors tenen el caràcter de preventiu fins a la
resolució de l’expedient sancionador corresponent que en tot cas ha de determinar la
destinació final que s’ha de donar als animals comissats.
9. Les despeses ocasionades pel comís dels animals i les actuacions relacionades amb aquest
són a compte de qui comet la infracció.
10. Si el propietari de l’animal agressor no tingués la documentació adequada es podrà iniciar
el corresponent expedient sancionador.
Capítol 2
Identificació i inscripció
Article 10
Els propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus
animals amb un dels sistemes establerts en l’article 15 del DL 2/2002, en els terminis
establerts a l’article 14.3 de la mateixa norma, dins dels tres primers mesos següents al
naixement de l’animal.
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Article 8
Els gossos, gats i fures han de ser identificats mitjançant: Una identificació electrònica amb la
implantació d’un microxip homologat.
A més cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària en
la qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises
de la identitat del propietari.

Article 11
1.- Els propietaris i/o posseïdors de gats i/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
els terminis establerts al DL 2/2008, és a dir, tres mesos a comptar a partir de la data de
naixement, o 30 dies des de la data d’adquisició, canvi de residència de l’animal, mort de
l’animal o la modificació d’altres dades.
3.- En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal dels
Ajuntaments s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment perillosos.
4.- Els propietaris i/o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a
l’oficina del cens caní, en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus animals i
alhora s’haurà de presentar la documentació de l’animal.
5.- Les persones que transfereixen la propietat d’un animal o que canvien l’adreça o de
població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari i/o la nova adreça
al cens municipal esmentat en un termini no superior a quinze dies.
Article 12
És condició prèvia i indispensable per a poder incloure en el registre caní els gossos
considerats potencialment perillosos que els seus propietaris contractin una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin
provocar a les persones i a altres animals (art. 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos), així com la preceptiva llicència
municipal.

Article 13
1.- Els propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de vetllar pel bon
estat de salut dels seus animals i mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries
adequades, els animals hauran d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats i
controlats i se’ls haurà de proporcionar tot el que sigui convenient d’acord amb la legislació
vigent i dotar-los d’una targeta sanitària.
2.- La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana i s’han de mantenir
els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment (Decret 6/1999, de 26 de
gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia).
3.- El propietari i /o posseïdor d’animals han de prendre les mesures necessàries per evitar les
molèsties que provoquen els cants/crits de l’animal, sobretot, des de les 22 hores fins les 8
hores del dia següent, així com durant l’horari diürn que pugui destorbar a tranquil·litat dels
veïns.
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Capítol 3
Normes de convivència i tracte dels animals de companyia

Article 15
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:
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.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar
i de seguretat de l'animal.
e) 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. Per motius científics
o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat
competent.
f) No facilitar-los l'alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) 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.
j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment que
els és necessari.
m) 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.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
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Article 14
L’ajuntament autoritzarà la tinença d’animals en domicilis particulars o industrials sempre que
es compleixin les condicions següents:
a) La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari ni cap incomoditat per als
veïns o per a altres animals, per això, es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons
o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del
veïnat o que amb les seves deposicions i orines pugui afectar els pisos inferiors i/o a la via
pública
b) Tota llicència i/o autorització administrativa s’atorga sempre llevat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers.
c) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts,
balcons o terrasses (Decret 6/1999, de 26 de gener).

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:
a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d'animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
6.2 Resten excloses d'aquestes prohibicions:
a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d'entrada en vigor de la Llei
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per celebrarla, a les quals s'ha de prohibir l'accés a les persones menors de catorze anys.
b) Les festes amb bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on
tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.

Article 16
1. Les persones que utilitzin gossos per a la guàrdia i vigilància els hauran de procurar
aliments, allotjament i cures adequades, els hauran de tenir inscrits en el cens de gossos i
hauran d’advertir mitjançant un rètol col·locat en lloc visible la seva presència.
2. Els gossos de guàrdia i vigilància han d’estar sota la custòdia dels seus propietaris o
persones responsables els quals han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin cap
mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
3. Els gossos de guàrdia i vigilància hauran de complir els mateixos requisits que pels gossos
considerats potencialment perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
Títol 2
Presència d’animals a la via pública i establiments públics
Article 17
1. A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la seva
identificació censal i amb el xip identificatiu obligatori.
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6.3 Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques,
televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la
producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a
les normes de policia d'espectacles, com poden ser l'autorització administrativa prèvia. La
difusió audiovisual d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin
ser observades per menors i ferir-los la sensibilitat.

2. A les vies públiques, a les parts comunitàries dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos considerats potencialment
perillosos han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió i en cap cas no poden ésser
conduïts per menors de setze anys (Llei 10/1999, de 30 de juliol).
3. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin
i mentre aquestes circumstàncies no canviïn.
Article 18
Els propietaris i/o posseïdors dels gossos queden obligats a respectar les indicacions
contingudes en els rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Article 19
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts, estanys, a les lleres de les rieres.

Article 21
1. L’entrada de gossos i gats a tota mena de locals destinats a fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.
2. Es prohibeix la circulació o la permanència de gossos i altres animals als llocs públics de
bany com per exemple piscines.
3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena com ara hotels, restaurants, bars, cases
rurals, cafeteries i similars, podran prohibir segons el seu criteri l’entrada i la permanència de
gossos i gats en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els
gossos portin morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena.
4. Les anteriors limitacions no seran aplicables als gossos pigalls dels invidents.
Article 22
1. Es prohibeix l’abandonament d’animals.
Article 23
1. Els propietaris i/o posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les
dejeccions fecals les vies i/o espais públics, les zones de vianants, els parcs, els parcs infantils
i en general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i per evitar les miccions en les façanes
d’edificis i en el mobiliari urbà. Igualment són responsables de recollir els excrements
convenientment mitjançant bosses, recollidor especialment indicat a l’efecte o qualsevol altre
sistema eficaç.
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Article 20
Els propietaris i/o posseïdors d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui
derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i 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.

2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i dels gats a les vies públiques i en
general a qualsevol lloc i establiment públic. Els propietaris dels animals són responsables de
l’eliminació correcta d’aquestes deposicions. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta
norma, l’autoritat municipal podrà requerir al propietari o a la persones que condueixi l’animal
que procedeixi a retirar les deposicions, si no ho es podrà imposar la sanció pertinent.
Capítol 4
Recollida de gossos i gats vagabunds
Article 24
Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació censal o xip o cap
identificació de l’origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit
l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec de l’animal
i l’han de retenir fins que es recuperi, se cedeixi o se sacrifiqui.

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 Llei, 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. També
comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
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.
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. També tenen la
consideració d'abandonats els casos establerts per l'article 17.3.
h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom
roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S.
vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d'altres que s'han de determinar per via
reglamentària.
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
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Als efectes d'aquest reglament, s'entén per:

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) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses on es fan
apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els
cavalls.
n) 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.
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. El lliurament de l’animal
es farà amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses
originades.

Títol 3
Gossos potencialment perillosos
Article 25
Tenen consideració de gossos potencialment perillosos, els enumerats en la Llei 10/1999, de
30 de juliol, o norma que la substitueixi, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos o norma que el substitueixi
També seran considerats gossos potencialment perillosos tots els que llurs característiques es
corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del RD 287/2002 de 22
de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o
gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, conforme a la
legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase
d’instrucció per adquirir aquesta condició.
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En cas que l’animal porti el xip o qualsevol identificació, els corresponents serveis municipals
avisaran el propietari que disposarà d’un termini de vint dies per a recuperar-lo, abonant
prèviament les despeses que hagi originat el seu manteniment. Un cop transcorregut aquest
temps, si el propietari no ha satisfet l’abonament de les despeses, l’animal es considerarà
legalment abandonat, cobrant al propietari totes les despeses que ocasionin dit
abandonament, amb les conseqüències legals escaients i pot ésser cedit, acollit temporalment
o adoptat.

Article 26 Determinació de perillositat
Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb carácter
marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals,
d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia i previ informe,
si s’escau, d’un/una veterinari/ària amb habilitació suficient, el cost del qual anirà a càrrec del
posseïdor de l’animal.
Article 27. Majoria d’edat i llicència

Article 28. Requisits per a l’atorgament de llicència
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos, s’han de complir els següents requisits:
- Ser major d’edat
- Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi
- S’ha de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
una cobertura no inferior a 150,253€, la qual ha de fer referència a les dades d’identificació de
l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima d’un any.
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del decret
170/2002, d’11 de juny.
- Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del decret
170/2002, d’11 de juny.
- Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de
juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten.
L’Ajuntament lliurarà un carnet o tarja acreditativa a les persones que disposin d’aquesta
llicència. el/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a l’Ajuntament el rebut de
pagament de la pòlissa d’assegurances obligatòria. En cas de manca d’assegurances o de la
seva renovació, es considerarà que manca habilitació, cosa que comportarà l’obligatorietat
d’ingrés de l’animal al centre d’acollida, essent les despeses que s’en derivin, a càrrec del
darrer posseïdor de l’animal.
Article 29. Validesa de la llicència
1. La llicència té un període de validesa de 5 anys. No obstant, la llicència perd la seva
vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts
per a la seva obtenció.
2. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en vigor,
acordada en via judicial o administrativa seran causa per denegar l’expedició d’altra nova o la
renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.
3. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada
pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats de la data en què es produeixi.
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Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós hauran de ser majors
d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal.
Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de
disposari portar a sobre l’oportuna llicència.

Article 30. Mesures de seguretat
1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o governativament per a
la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de
gossos.
2. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la
persona que els condueixi i controli porti a sobre la llicència administrativa o el carnet
acreditatiu a que es refereix aquesta Ordenança, així com la xapa censal que acredita la
inscripció de l’animal al Registre municipal d’animals potencialment perillosos
3. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i 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 homologat i adequat per la raça. No es pot portar més d’un gos per persona.
4. 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 i sortir del recinte.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència d’un gos
d’aquest tipus.
5. La sostracció o pèrdua de l’animal aura de ser comunicada pel seu titular al responsable del
Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

Article 31
Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i
omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen
la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Llei de sanitat
animal, la Llei de Protecció dels Animals i les normes que les desenvolupen i la present
ordenança, en tot allò que és relacionat amb les competències i responsabilitats de
l’Ajuntament.
En els supòsits de maltractaments i d’abandó d’animals en condicions que pugui perillar la
seva vida o integritat o d’altres conductes tipificades com a delicte o falta en el Codi Penal,
s’hauran de trametre les actuacions a l’autoritat competent per a la seva persecució penal.
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions qualsevol
persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la infracció.
Article 32. Tipificació de les infraccions
Sens perjudici del previst en l’article anterior, les conductes tipificades com infracció en
aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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Títol 4
Règim sancionador

Article 34. Infraccions Greus
Són infraccions administratives greus d’aquesta ordenança, les accions o les omissions
següents:
1. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.
2. Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies
públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en
general.
3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.
4. No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
5. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
6. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicial o
governativament de la seva tinença.
7. Vendre els animals a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.
8. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que
presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d’altres persones.
9. Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin causar
molèsties greus al veïnat.
10. Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions de la via pública.
11. No sotmetre l’animal a observació veterinària quan estigui obligat a fer-ho per aquesta
ordenanza i la legislació sectorial corresponent.
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Article 33. Infraccions lleus
Són infraccions administratives lleus d’aquesta ordenança, les accions o les omissions
següents:
1. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del municipi.
2. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
3. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 16 d’aquesta
Ordenança.
4. Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l’article 17 d’aquesta Ordenança.
5. Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els casos previstos l’article 18
d’aquesta ordenança.
6. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’Ajuntament.
7. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies urbanes, i/o
deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques.
8. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tinguin transcendència
greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
9. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o vigilància.
10. L’entrada de gossos i gats en establiments als quals tenen prohibit l’accés, i l’admissió
d’aquest accés.
11. Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa aplicable que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.

Article 35. Infraccions molt Greus
1.Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt Graus per a
la salut.
2 Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos per raons humanitaries previstes legalment.
3.Abandonar animals, si s’ha fet en unes circunstàncies que els puguin comportar danys
Graus.
4 Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc sense l’autorització
corresponent.
5 No evitar la fugida d’animals d’espèciess de fauna salvatge no autòctona, d’animals de
companya exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica.
6 Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts legalment.
7 Organitzar baralles de gossos, o d’altres animals, i també participar en aquest tipus d’actes.
8 Mantenir els animals sense l’alimentació necesaria o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt Graus.
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 les cries d’exemplars d’espècies de la fauna salvatge autòctona i
de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis
internacionals vigents, així com de les especies incloses en l’annex amb les categories A i B
del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova la Llei de Protecció dels animals.
10 Reincidir en la comissió d’infraccions Greus durant l’últim any.
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12. No retirar les defecacions dels animals de la via pública en general i quan es produeixi
l’incompliment de lo establert a l’article 19 d’aquesta ordenanza.
13. No complir les condicions de manteniment dels animals en vehicles segons el que
estableix l’article 9 d’aquesta ordenança.
14. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en general, sense
complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en aquesta ordenança.
15. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació
requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves
funcions, així com subministrar informació o documentació falsa.
16. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en els casos en
què sigui preceptiva o el incompliment dels requisits exigits per la seva instal·lació o
funcionament.
17. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin transcendència greu
per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
18. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui no
disposi de llicència.
19. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
20. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any
21. I totes aquelles infraccions que recull l’article 44.3 del decret Legislatiu 2/2008 que aprova
la Llei de Protecció dels animals i que no estiguin expresament recollides en el present article.

CAPÍTOL II. Exercici de la potestat sancionadora municipal.
Article 36. Òrgans competents i procediment.
Els expedients administratius incoats per les infraccions comeses i regulades en la present
ordenanza, seguiran el procediment regulat pel Decret 278/1993, de novembre sobre el
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i també la Llei
de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, 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’Alcalde, si es tracta d’infraccions lleus.
A la Junta de Govern Local, quan es tracti d’infraccions greus o molt greus.

Al conseller/a del departament competent en matèria d’animals, quan es tracti de infraccions
molt greus.
Article 37. Delegació de competencia
L’alcalde i el Ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres òrgans de
la corporació en els termes 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.
CAPÍTOL III. Sancions i mesures cautelars.

a) Amb multes de 100 euros fins a 400 euros en les infraccions considerades lleus.
b) Amb multes de 401 euros fins a 2.000 euros en les infraccions considerades greus.
c) Amb multes de 2.001 euros fins a 20.000 euros en les infraccions considerades molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives contingudes en aquesta
ordenança i que afectin a la tinença de gossos potencialment perillosos poden ser
sancionades d’acord amb el que estableix la Llei sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Article 39. Criteris de graduació de les sancions
1. 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, tant a persones com
animals.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La intencionalitat o negligència en la comissió de la infracció.
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Article 38. Sancions.
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança poden ser
sancionades:

d) La reiteració o la 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 un requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s 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’hi aprecia reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al
doble del import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap
cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
3. 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.
S’admet que el import de la multa es compensi, amb el consentiment de la persona
interessada, per col·laboracions amb societats protectores d’animals, amb centres d’acollida,
assistència a cursos o xerrades sobre el benestar dels animals, neteja de deposicions
d’animals en espais públics i altres mesures anàlogues

Article 40. El comís
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. En el cas que la persona sigui sancionada es
determinarà la destinació de l’animal.

Article 41. Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel Decret
Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, se la
podrà requerir 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, si
escau, i fins un màxim de 500€ sense perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.
2. En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres.
En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el 20 per cent de
l’acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es
tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la mesura al seu
temps.
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Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions relacionades amb aquest
aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

Disposició final
Primera
Els preceptes de la present Ordenança que per sistemàtica normativa incorporen aspectes de
la legislació Estatal i/o Autonòmica, s’entendran automàticament modificats en el moment que
es produeixi la revisió d’aquesta legislació.
Segona
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada en data 26 de març i que ha quedat definitivament aprovada en data
11 de juny de 2013, entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental,
Irene Bolet Jiménez
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Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

