ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA DE GATS I GOSSOS
TÍTOL I
OBJECTIU I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Art.1. Objecte de l’ordenança
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics
o de companyia.
Amb aquest objectiu i d’acord amb la llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals (DOGC núm. 3926, 16/07/2003), 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, regula la convivència entre els animals i les
persones i en redueix el màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.
Art. 2. Definicions
1. S’entendran per animals domèstics o de companyia totes les subespècies i varietats
de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris).
2. S’entendran com a responsables d’aquests animals els seus propietaris o posseïdors.

TÍTOL II
SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS
CAPÍTOL I
Normes de caràcter general per a la convivència i el tracte dels animals de
companyia.
Art.3. Autoritzacions de tinença d’animals
1. Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d'animals domèstics de companyia als
domicilis particulars, sempre que es compleixin les condicions següents:
a) La custòdia de l'animal no ha de representar cap situació de perill sanitari, o
d'incomoditat per als veïns, per altres persones en general o per al mateix animal, que
no siguin les derivades de la seva naturalesa.
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b) Les comunitats de veïns o propietaris poden preveure en els seus reglaments la
possibilitat de tinença d’animals domèstics en els habitatges, així com establir les
normes d’ús dels espais d’ús comú i dels ascensors per part dels animals.
c) En balcons, terrasses, patis, celoberts i similars s’hauran de prendre les mesures
necessàries per evitar que quan hi romangui un gos pugui afectar amb les seves
deposicions i orines els pisos inferiors o la via pública. Els animals de companyia mai
no poden tenir com a allotjament habitual aquests espais. Així mateix, es prendran les
mesures necessàries perquè no puguin molestar amb els lladrucs els veïns o altres
persones, especialment en hores de descans.
2. Previ informe tècnic, l’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es
posseeixin, en funció de l’espai disponible i les condicions higienicosanitàries per al
manteniment dels animals i de les exigències pròpies de cada espècie.
Art.4. Obligacions dels responsables
Els responsables d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los en
adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit hauran d'estar
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats, d'acord amb
l'establert al Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
Art.5. Allotjament
1. Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els
animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitatge espais inferiors a
6 m2, amb excepció dels que romanguin en les gosseres municipals.
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense
llum o en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada d’excrements i orines s’ha de fer quotidianament, i s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
4. Els gossos de vigilància, i de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden estar en aquestes condicions de
manera permanent.
5. L’allotjament habitual no pot ser un balcó o celobert. Des de les 22h fins les 8h,
resta prohibit deixar en patis, terrasses i balcons, animals que, amb els seus lladrucs,
udols, moviments o accions pertorbin el descans dels veïns.
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Art.6. Manteniment en vehicles
1. No es poden mantenir animals de companyia en vehicles estacionats més de 2 hores
continuades a l’hivern o més d’1 hora a l’estiu. Durant els mesos o dies de calor, els
vehicles que alberguin un animal de companyia hauran d’estar estacionats a l’ombra i
assegurar-ne la ventilació de l’interior.
2. En cap cas un vehicle pot ser l’allotjament habitual d’un animal de companyia.
3. No es permet tancar animals de companyia en el maleter dels cotxes si no està
adaptat per garantir la seva ventilació i evitar una possible intoxicació dels animals
pels gasos originats pel mateix vehicle.
Art. 7. Mitjans de subjecció
Quan, per alguna causa justificada, un animal hagi d’estar subjecte en un lloc concret
durant un espai de temps determinat, se seguiran les següents normes:
a) La subjecció es farà amb una cadena escorredora.
b) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal. No
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la
longitud de la cadena serà inferior a 3m, de manera que l’animal pugui jeure i arribar
al seu aixopluc.
c) Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.
d) En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats pot ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
Art.8. Ensinistrament d’atac i defensa
1. Queda prohibit l’ensinistrament d’atac i defensa, excepte en les activitats de
vigilància.
2. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ser
realitzades en els centres i les instal·lacions legalment autoritzades i per professionals
que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació
reconeguda oficialment.
Art.9. Prohibicions
De conformitat amb la legislació aplicable vigent resta expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi la mort, sofriments o danys físics o psicològics.
b) Abandonar els animals.
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c) Utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda
que suposin un dany, sofriment o degradació de l'animal.
d) Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les quals es
mati, fereixi o hostilitzi els animals, així com els actes públics no regulats legalment,
l'objectiu dels quals sigui la mort de l'animal.
e) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal.
f) Practicar mutilacions, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària
en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·larne la capacitat reproductiva.
g) No facilitar-los l'alimentació necessària.
h) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
i) Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració.
j) Vendre'ls als menors de setze anys i a incapacitats sense autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.
k) Exercir la venda ambulant d'animals de companyia i d'altres tipus d'animals fora de
mercats i fires legalitzades, llevat de les transaccions entre les persones particulars
quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi
el benestar de l’animal.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
m) Mantenir-los en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i
similars que els puguin perjudicar físicament i/o psicològica.
n) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a
les condicions higienicosanitàries.
Art.10. Responsabilitat civil
El responsable d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a
tercers, ho és 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 el Codi Civil.

CAPÍTOL II
Normes sanitàries.
Art.11. Control veterinari
Tot animal té dret, i el responsable té el deure d’oferir-li les atencions sanitàries i els
controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar la
transmissió de malalties a persones o altres animals. Amb aquesta finalitat, les
4

autoritzats administratives podran ordenar l’execució de determinades campanyes
obligatòries per als animals de companyia, de la forma i en el moment que es
determini.
Art. 12. Carnet sanitari
1. Els responsables de gats i gossos estaran obligats a vacunar-los contra aquelles
malalties objecte de prevenció que les administracions competents puguin ordenar.
2. Cada responsable haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s'especificaran les característiques i la identitat de l'animal, el seu estat sanitari i les
dades necessàries de la identitat del responsable, així com la referència del veterinari
col·legiat que en porta el control.
Art.13. Tractaments sanitaris
Requisits en els tractaments sanitaris:
a) Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris
han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objectes de vacunació o de
tractament obligatori, el qual ha d'estar a disposició de l'autoritat competent, amb
finalitats estadístiques i/o sanitàries.
b ) Qualsevol veterinari està obligat a comunicar a les autoritats sanitàries tota
malaltia animal transmissible perquè, independentment de les mesures zoosanitàries
individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higienicosanitàries de
protecció civil. En cas que fos necessari el sacrifici de l'animal, s'haurà de fer sota
control i responsabilitat d'un veterinari, amb mètodes que impliquin el mínim
sofriment per a l’animal i que li provoquin una pèrdua de consciència immediata.
c) L’Ajuntament pot ordenar, amb informe previ del departament corresponent de la
Generalitat, aïllar o comissar l’animal de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri
veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones.
e) Les autoritats competents poden ordenar, per raons de sanitat animal i de salut
pública, la vacunació o el tractament obligatori de les malalties dels animals.
Art.14. Casos d’epidemiologia
Els responsables de gossos que hagin causat lesions a persones per motius d'agressió,
mentre es mantinguin les condicions d’epidemiologia actuals, estan obligats a:
a) 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.
b) Comunicar-ho a la Policia Local en un termini de 24 hores posteriors als fets i
posar-se a disposició de les autoritats municipals.
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c) Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria durant un període
de 14 dies, a qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions
que determini el veterinari.
d) Quan l'observació veterinària preventiva de l'animal es dugui a terme en una clínica
privada o en el mateix domicili del seu responsable, caldrà presentar a les autoritats
municipals la documentació sanitària del gos, un certificat veterinari d'inici de
l'observació veterinària en un termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió, i
un altre certificat veterinari expedit en el termini de les 48 hores posteriors als 14
dies preceptius de període d'observació veterinària.
e) Comunicar a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació
veterinària.
f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat sanitària
municipal, es podrà obligar a recloure l'animal agressor al dipòsit municipal d'animals
per realitzar-hi el període d'observació veterinària. Si l'animal té responsable conegut,
les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.
g) A petició del responsable, i sota el control veterinari i de l'autoritat municipal,
l'observació antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se en el domicili del
responsable, sempre que el gos estigui vacunat contra la ràbia i inscrit al cens caní
municipal.
Art.15. Recollida d’animals morts o ferits
Els serveis municipals retiraran els animals malalts, ferits o morts a la via pública.
Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia
Local a fi que l’animal sigui retirat el més aviat possible.
Art. 16. Sacrifici i esterilització d’animals
1. El sacrifici d’animals s’ha de fer de manera instantània, indolora o amb atordiment
previ de l’animal, d’acord amb les condicions i els mètodes que s’estableixen per via
reglamentària.
2. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia ha de ser fet sempre sota
control veterinari.

CAPÍTOL III
Cens Municipal d'animals de companyia. Identificació i inscripció.
Art.17. Registre censal municipal
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1. L’Ajuntament crea el registre censal municipal d’animals domèstics de companyia (i
dels altres animals que es determinin per reglament) i els responsables d’aquests
animals estan obligats a inscriure’ls. En l’esmentat registre figuraran les dades que es
descriuen a continuació per tal d’establir una base de dades d’identificació i registre
d’animals domèstics de companyia:
- Nom i cognoms de la persona responsable de l’animal
- NIF
- Domicili i telèfon
- Dades d’identificació veterinària de l’animal
- Nom de l’animal
- Espècie i raça
- Sexe
- Data de naixement
- Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
- Domicili habitual de l’animal
2. En aquest cens municipal existirà una secció especial per tal de registrar i controlar
els animals potencialment perillosos de la població. En aquesta base de dades s'inclou
un apartat específic per als gossos considerats potencialment perillosos, tal i com
estableix la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment citades, se
sol·licitarà:
- Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
- Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a
altres animals) conegudes per les autoritats administratives o judicials.
- Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el responsable de l’animal.
Art. 18. Inscripció en el registre
Els responsables de gats i gossos estan obligats a inscriure'ls en el cens municipal dins
del termini màxim de 30 dies, comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició,
o canvi de població de residència habitual de l'animal. La inscripció al cens s'ha
d'efectuar mitjançant la presentació de la corresponent targeta sanitària de l'animal i
un document acreditatiu conforme l'animal ha estat identificat amb un transponder o
microxip homologat.
Art.19. Identificació
1. D'acord amb els articles 2 i 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es
regula la identificació i el registre general d’animals de companyia, i atenent a les
darreres recomanacions del departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya i del Consell de Veterinaris de Catalunya, tots els animals de companyia,
dins dels tres mesos següents a la data de naixement, hauran d'anar marcats per un
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sistema d'identificació electrònica, mitjançant la implantació d'un microxip homologat
o transponder.
2. Per a la resta de qüestions referides al funcionament d'aquest sistema
d'identificació s’aplicarà el capítol segon de l'esmentat Decret 328/1998.
Art.20. Baixes del registre
1. Les baixes per mort o desaparició, la cessió, el canvi de residència habitual o el
canvi en el sistema o codi d'identificació dels animals es comunicaran pels seus
responsables a l'àrea responsable del cens d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes,
a comptar des del dia que es produeixin.
2. En cas de mort de l'animal s'haurà de presentar un document justificatiu del
professional veterinari que l'hagués visitat o que en doni testimoni, tot adjuntant la
targeta sanitària.
3. Qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens s'haurà de fer en el
termini d'un mes.

TÍTOL III
PRESÈNCIA DELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I
Normes generals
Art.21. Presència, circulació i conducció d’animals en la via i llocs públics
1. Els animals domèstics de companyia hauran d’anar lligats amb collar i corretja o
cadena d‘una llargada màxima de 2 metres, i en tot moment acompanyats i conduïts
per persones que puguin respondre del comportament de l'animal.
2. Els responsables dels gossos queden obligats a respectar les indicacions
contingudes en els rètols i senyals oficials col·locats en el municipi.
Art.22. Presència d’animals en establiments.
1. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l'entrada
de gossos en els seus establiments (llevat que es tracti de gossos pigall). La prohibició
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serà indicada mitjançant el corresponent rètol informatiu a la porta de l’entrada
principal de l’establiment, en lloc ben visible. Bo i comptant amb l’autorització del
propietari o responsable de l’establiment, s'exigirà per a l'entrada i permanència que
els gossos portin el seu collar i que vagin subjectes per corretja o cadena.
2. L'entrada de gossos i altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibida.
Els propietaris o encarregats d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels
establiments en lloc ben visible la placa indicadors de la prohibició.
Art. 23. Espais prohibits
Queda prohibida l’entrada i l’estada de gossos i gats en els següents espais:
- En espais del municipi reservats a jocs infantils.
- En zones enjardinades, tret de les zones permeses per l’Ajuntament.
- En edificis i instal·lacions municipals de qualsevol mena i en aquells altres de
pública concurrència.
- Els animals de companyia no poden coincidir als ascensors amb persones, tret que
aquestes persones ho acceptin.
- En tots els casos caldrà indicar l’esmentada prohibició amb una placa indicadora,
col·locada en lloc ben visible.
- Els gossos pigall queden exempts de totes les prohibicions expressades en aquest
article, sempre que gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat
que preveu aquesta ordenança.
Art. 24. Trasllat d’animals en transports públics
1. El trasllat de gossos i gats, per mitjà del transport públic, es realitzarà d'acord a les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats
competents en cadascun dels casos.
2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans, sempre
que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries
previstes en aquesta ordenança.
Art. 25. Neteja de gossos
Es prohibeix rentar i raspallar els animals a la via pública, fonts i zones enjardinades.
Art. 26. Alimentació d’animals a la via pública
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Es prohibeix abeurar els animals a les fonts públiques i alimentar-los a la via pública,
als espais públics i a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells
que no tenen responsable legal conegut.
Art. 27. Dejeccions a la via pública.
1. Els responsables de gossos i gats han d'adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general,
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. També hauran d'evitar les miccions que
els seus animals puguin pretendre evacuar a les façanes dels edificis i en el mobiliari
urbà.
2. Els responsables de gossos i gats, ho són de recollir els excrements convenientment
mitjançant bosses de plàstic o altres embolcalls impermeables, i dipositar-los als
contenidors d'escombraries o papereres més propers tot lligant convenientment
l'embolcall.
3. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals de companyia a les vies
públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els
responsables dels animals, ho són de l'eliminació correcta d'aquestes deposicions. Cas
que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal
podran requerir el responsable de l'animal, perquè procedeixi a retirar les seves
deposicions. Cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la sanció
pertinent.

CAPÍTOL II
RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS
Art. 28. Recollida de gossos i gats rodamóns o abandonats
Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l'origen o
del responsable, ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, el recollirà els
serveis municipals competents o mitjançant un servei concertat amb una entitat
pública, privada o associació de protecció i defensa dels animals legalment constituïda
i reconeguda pel departament de la Generalitat de Catalunya responsable en la
matèria.
Art. 29. Dipòsit dels animals abandonats
Els animals abandonats es podran dur directament als centres de recollida d'animals
abandonats amb els quals l'Ajuntament hagi subscrit un conveni, o bé allotjats per un
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període no superior a 48 hores al dipòsit municipal, sempre que hi hagi espai i
coincideixi amb horari inhàbil del centre de recollida d'animals de referència per al
municipi.
Art.30. Termini per recollir els animals abandonats
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies.
2. Si l'animal porta identificació s'ha d'avisar el responsable, que disposarà d'un
període de deu dies per recuperar-lo, mitjançant l’abonament previ de les despeses
que hagi originat la seva recollida, manutenció i vigilància, independentment de les
sancions pertinents. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona responsable no
ha recollit l'animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies.
Transcorregut aquest nou termini, l'animal es considerarà abandonat i podrà cedir-se,
ser acollit temporalment o adoptat.
Art.31. Requisits per adoptar o acollir els animals abandonats
Els centres de recollida i acollida d'animals abandonats o perduts s'han d'ajustar als
requeriments següents quant a l'entrega a persones interessades a adoptar-los i/o
acollir-los:
a) Els animals s’han d’identificar prèviament a l'acolliment.
b) Els animals s’han de desparasitar, vacunar i esterilitzar si han assolit l'edat adulta,
sempre sota el control i la responsabilitat d'un veterinari, per tal de garantir unes
condicions sanitàries correctes..
Art.32. Captura i transport dels animals rodamóns
Els mitjans emprats en la captura i el transport dels animals rodamóns tindran les
condicions higienicosanitàries adequades, i seran atesos per personal degudament
capacitat.

TÍTOL IV
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I
Definició i llicència administrativa.
Art.33. Gossos potencialment perillosos
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D'acord amb l'establert per l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i per l'article
2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, s'entendrà per gossos potencialment
perillosos, els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat
agressions a persones o a altres animals. Correspon a l'Ajuntament determinar aquesta
potencial perillositat atenent a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació
o denúncia, amb l'informe previ de veterinari habilitat per aquesta tasca.
b) Gossos que hagin estat ensinistrats per a la defensa i l'atac.
c) Gossos que pertanyin a una de les races següents o als seus encreuaments:
- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Bullmastiff
- Rottweiler
- Dòberman
- Dog Argentí
- Dog de Bordeus
- Fila Brasileiro
- Mastí Napolità
- Gos de Presa canari
- Akita Inu
- Tosa Japonès o Tosa Inu
d) Aquells altres que per norma legal de rang superior mereixin aquesta consideració.
Art. 34. Obligacions dels responsables de gossos perillosos
Les persones que vulguin tenir en propietat o conduir un gos potencialment perillós,
hauran de ser obligatòriament majors d'edat i hauran de sol·licitar una llicència
administrativa a l’Ajuntament.
Art.35. Llicència per a la tinença
Per a l'obtenció i la renovació de la llicència administrativa per a la tinença i la
conducció d'animals potencialment perillosos, es requerirà:
a) Ser major d'edat.
b) Inscriure el gos al cens municipal d'animals de companyia.
c) Acreditar que el gos està identificat mitjançant un microxip.
d) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros. En aquesta pòlissa hauran de
figurar les mínimes dades d'identificació de l'animal com nom, raça i codi de microxip.
Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s'haurà de lliurar una còpia a
l'Ajuntament per tal que comprovi la seva vigència.
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e) Presentar un certificat d'antecedents penals emès pel Ministeri de Justícia conforme
la persona interessada no ha estat condemnada per delictes d'homicidi, lesions,
tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut
pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privada per
resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
f) Presentar un certificat emès pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya que acrediti que la persona interessada no ha estat mai sancionada per
infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries que preveu
l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals
potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, en
el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionada amb la seva suspensió
temporal, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, cal no haver
estat sancionada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís del
gos potencialment perillós.
g) Acreditar, mitjançant la presentació d'un certificat emès per un centre de
reconeixement mèdic autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, que la
persona interessada reuneix una capacitat física i una aptitud psicològica per a la
tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest certificat tindrà una validesa d'un
any a comptar des de la seva expedició, i haurà de determinar que es reuneixen les
condicions marcades pels articles 4 i 5 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, per
tal de poder garantir un correcte domini de l'animal i un ple exercici de les facultats
mentals necessàries per tenir-lo.
Art.36. Vigència de la llicència
La llicència tindrà una validesa de cinc anys, i es podrà renovar per períodes
successius de la mateixa durada. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència
en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits,
sens perjudici de les sancions que aquests fets puguin comportar.
Art.37. Termini per sol·licitar la llicència
En el supòsit que preveu l'article 34), la persona responsable del gos potencialment
perillós disposarà del termini d'un mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la
potencial perillositat de l'animal per sol·licitar la corresponent llicència
administrativa.

CAPÍTOL II
Mesures de seguretat obligatòries
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Art.38. Mesures de seguretat
Aquelles persones que vulguin conduir gossos potencialment perillosos hauran
d'adoptar una sèrie de mesures de seguretat:
a) La presència de gossos potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà
que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa.
b) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i espais d'ús públic en general, els gossos considerats potencialment
perillosos hauran d'anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres i proveïts d'un morrió apropiat a la tipologia racial de
cada animal.
c) No es pot dur més d'un d'aquests gossos per persona.
d) En cas de pèrdua o sostracció de l’animal, caldrà comunicar-ho a la Policia Local i/o
al responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini
màxim de 48 hores.
Art. 39. Instal·lacions
Les instal·lacions que alberguin 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 de ser suficientment altes i consistents i han d'estar
ben fixades per tal de suportar el pes 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 evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat tant a l'interior com cap a l'exterior
amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
d) Aquells animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa de camp,
xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar lligats, a
no ser que es disposi d'un habitacle amb la superfície, alçada i adequat tancament, per
tal de protegir les persones o animals que hi accedeixin o que s'hi atansin.
Art. 40. Instal·lacions comercials
Els criadors, ensinistradors i comerciants autoritzats de gossos potencialment
perillosos hauran de disposar d'instal·lacions i mitjans adequats per tal de
desenvolupar la seva activitat i que reuneixin les mesures enunciades a l'article
anterior.
Art. 41. Animals amb comportaments agressius
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En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot
considerar, sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en la castració o el
sacrifici de l'animal.
Art. 42. Animals molestos
1. Tindran la qualificació d’animals molestos els que de forma constatada hagin
provocat molèsties per sorolls, olors o danys en dues ocasions en els darrers 6 mesos.
Per valorar objectivament el grau de molèstia, en el cas de soroll, es prendran com a
referència els límits acústics estipulats en l’ordenança corresponent.
2. També seran considerats molestos els que hagin estat capturats en les vies o espais
públics dues vegades en 6 mesos.
3. L’Ajuntament requerirà els responsables d’animals que causen molèsties perquè les
solucionin. Si no actuen al respecte, els animals molestos es podran comissar i
traslladar, amb despeses a càrrec de la persona responsable, a un establiment adequat,
fins a la resolució de l’expedient sancionador.
Art. 43. Els gossos de vigilància
A més de complir les obligacions previstes en els articles precedents, hauran de
complir les prescripcions següents:
a) Els responsables de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els
vianants no puguin prendre cap mal i han d’impedir que els animals puguin abandonar
el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.
b) Cal col·locar, en lloc ben visible, un rètol que adverteixi del perill de l’existència
d’un gos de vigilància.
c) Cal garantir que l’animal no pugui accedir amb la boca o qualsevol altra part del seu
cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el
timbre, la bústia o altres elements d’utilització necessària per a visitants.
d) Els gossos de vigilància d’obres han estar correctament identificats, censats i
vacunats. Els responsables han d’assegurar el seu aliment, allotjament i el control
veterinari necessari.

CAPÍTOL III
De la cria i venda dels gossos potencialment perillosos.
Art.44. Centres de cria
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Només s'autoritza la cria de gossos potencialment perillosos en els centres de cria
autoritzats per la Generalitat de Catalunya, i que estiguin inscrits en el Registre Oficial
de Nuclis Zoològics de Catalunya.
Art.45. Reproducció d’animals
Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció hauran de superar els tests de
comportament que garanteixin l'absència de comportaments agressius anòmals.
Art.46. Cria clandestina d’animals
La cria clandestina d'animals d'aquest tipus en domicilis particulars està totalment
prohibida. L'espera intencionada o no del naixement d'una camada de gossos en què
algun dels dos progenitors sigui sabut que és considerat com a gos potencialment
perillós ha de ser comunicat a la Policia Local. L’Ajuntament podrà ordenar el comís de
la camada i en tot cas es paralitzarà la transacció dels animals fins que per prescripció
facultativa s'emeti un informe favorable sobre el comportament de la femella o dels
dos progenitors si és conegut el mascle.
Art. 47. Venda d’animals
La venda de gossos potencialment perillosos només es pot realitzar per nuclis
zoològics degudament autoritzats, que hauran d'entregar l'animal al comprador
havent-li implantat un microxip i amb l’expedició de document acreditatiu al respecte.

TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I
Infraccions i sancions en matèria de gossos potencialment perillosos.
Art. 48. Normativa reguladora
D'acord amb l'establert per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
potencialment perillosos, i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, del règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, constitueixen infracció administrativa les
accions o omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com
apareixen tipificats en els seus diferents articles de desenvolupament. Són
responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin, i
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les persones qui per la llei s'atribueix els deures de preveure la infracció
administrativa.
Art. 49. Infraccions administratives
1. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i
s'imposaran d'acord amb la següent escala:
-Són infraccions lleus, que es podran sancionar amb multes de 60 a 150 euros:
a) No senyalitzar correctament les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
b) No dur la llicència administrativa al damunt la persona responsable que passegi per
la via pública o en qualsevol espai comú d'ús col·lectiu un gos potencialment perillós.
c) No comunicar a la Policia Local i/o al responsable del registre municipal d’animals
potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores la sostracció o pèrdua de
l'animal potencialment perillós.
-Són infraccions greus, que es podran sancionar amb multes de 151 a 1.500 euros:
a) Deixar lliure un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o extraviament.
b) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
c) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal amb microxip o tatuatge indeleble.
d) Ometre el deure d'inscriure l'animal al registre municipal específic.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
f) Conduir més d'un gos d'aquest tipus per persona.
g) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
h) Dur activitats de cria de gossos considerats potencialment perillosos sense
acreditació oficial.
i) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de
cria.
j) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
k) Transportar els animals perillosos sense observar les normatives específiques sobre
benestar animal, ni adoptar les mesures de precaució necessàries per garantir la
seguretat de les persones, béns i altres animals durant el temps que duri el transport i
en l'espera de càrrega i descàrrega.
l) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, en ordre de garantir el compliment de
la legalitat, així com el subministrament d'informació inexacta o de documentació
falsa.
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-Són infraccions molt greus, que es podran sancionar amb multes de 1.501 a 30.050
euros:
a) Abandonar un gos potencialment perillós, entenent per animal abandonat tant
aquell que vagi preceptivament identificat, com el que no dugui cap identificació
sobre el seu origen o responsable, sempre que no vagin acompanyats de cap persona.
b) Tenir o conduir un gos potencialment perillós sense llicència.
c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a
qui no tingui llicència.
d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.
e) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
f) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles i
baralles d'animals potencialment perillosos, o la seva participació en aquests actes,
destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.
Art.50. Tramitació
1. La competència per imposar les sancions establertes per la comissió de les
infraccions tipificades per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, correspon als òrgans següents de l’Ajuntament:
a) A l'alcalde, la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) A la Junta de Govern Local, la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
2. L'exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades
per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos, i el Reial Decret 287/2002, del 22 de març, que la
desenvolupa, correspon als òrgans següents de l’Ajuntament:
a) A l'alcalde, la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) A la Junta de Govern Local, la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
3. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser
constitutius de delicte o falta, l'Ajuntament ha de traslladar les actuacions a
l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que
hi hagi pronunciament al respecte.
4. La sanció de l'autoritat a què es refereix l'apartat anterior exclou la imposició de
sancions administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Ajuntament pot
continuar la tramitació de l'expedient sancionador, respectant els fets que els
tribunals hagin declarat provats.
5. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels
danys causats pels fets constitutius d'infracció.
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6. Les infraccions tipificades com a greus i molt greus, podran dur aparellades com a
sancions accessòries la confiscació, l'esterilització o el sacrifici dels animals
potencialment perillosos, la clausura d'establiments i la suspensió temporal o
definitiva de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment
perillosos o del certificat acreditatiu d'ensinistrador, segons l'article 13.3. de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
Art.51. Graduació de les sancions
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s’hauran d'adequar als fets i,
per això, es tindran en compte els següents criteris d'aplicació:
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.
Art. 52. Imposició de les sancions
En relació a la imposició de les sancions aplicables a infraccions de la Llei 22/2003,
de 4 de juliol, de protecció dels animals, d'acord amb l'article 37 de l'esmentada llei,
correspon:
a) A l’alcalde, en el cas de les infraccions lleus.
b) Als delegats territorials del departament de Medi Ambient, en el cas d'infraccions
greus.
c) Al conseller de Medi Ambient, en el cas de les infraccions molt greus.

CAPÍTOL II
Infraccions i sancions de caràcter general en matèria de tinença d'animals de
companyia
Art.53. Classificació de les infraccions
1. A l'efecte d'aquesta ordenança, i d'acord amb la legislació vigent, les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i
s'imposaran d'acord amb la següent escala:
-Són infraccions lleus, que es podran sancionar amb multes de fins a 150 euros:
a) No comunicar a l'Ajuntament la mort, la desaparició o la transferència de l'animal.
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b) No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos especialment ensinistrat o
dedicat a la tasca de vigilància.
c) No col·locar el rètol de prohibició d’entrada de gossos als establiments esmentats a
l’article 23.
d) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui
expressament prevista en aquest article ni a la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals.
e) La venda d'animals de companyia als menors de 14 anys i a incapacitats sense
l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
f) La donació d'un animal de companyia com a recompensa o com a premi.
- Són infraccions greus, que es podran sancionar amb multes d'entre 151 i 300 euros:
a) No disposar de la targeta sanitària de l'animal.
b) No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l'animal
agressor quan es requereixin.
c) No sotmetre un animal agressor a l'observació veterinària obligatòria.
d) No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
e) Permetre l'entrada d'animals de companyia on és prohibit expressament, excepte els
gossos pigall.
f) Practicar el comerç d'animals fora dels establiments autoritzats.
g) La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar.
h) La presència d'animals a les zones d'ús públic on l'Ajuntament hagi col·locat el
pertinent senyal de prohibició.
i) Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l'autoritat
competent o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que explícitament, indueixi a error.
j) La no possessió o la possessió incompleta de l'arxiu o registre amb les fitxes
clíniques dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, per part dels
centres veterinaris o nuclis zoològics.
k) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici d'animals sense el control
veterinari o en contra de les condicions i requisits establerts per la Llei 22/2003, de 4
de juliol, de protecció dels animals.
l) La no vacunació i/o la no realització de tractaments obligatoris als animals de
companyia.
m) La venda ambulant d'animals de companyia i altres tipus d'animals fora de mercats
i fires legalitzades.
n) Anul·lar sistemes d'identificació implantats als animals domèstics sense prescripció
ni control veterinari.
o) Als reincidents en la comissió d'infraccions lleus, se'ls sancionarà amb una infracció
greu.
- Són infraccions molt greus, que es podran sancionar amb multes d'entre 301 i 450
euros:
a) Mantenir els animals de companyia en condicions higienicosanitàries inadequades
i/o no procurar-los l'aliment, l'aigua i unes correctes condicions d'allotjament
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conforme a allò que disposa el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen
les condicions de manteniment dels animals de companyia.
b) Abandonar els animals.
c) Maltractar els animals.
d) Els establiments de venda autoritzats, entregar animals sense desparasitar o sense
garantir l'absència de tota malaltia de les quals puguin ser-ne portadors.
e) L'ús d'animals en espectacles, si l'espectacle els pot ocasionar sofriment, o ser
objecte de burles o tractaments antinaturals, o que puguin ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.
f) No inscriure l'animal al cens municipal.
g) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo dels
ciutadans, amb dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs
destinats a aquest fi i deixar-los orinar en les façanes d'edificis i/o en el mobiliari
urbà.
h) Rentar els animals a la via pública o embrutar-la amb alguna acció de neteja o
raspallat dels animals.
i) Vendre animals a laboratoris o clíniques sense control de l'Administració.
j) Als reincidents d'infraccions greus, se'ls sancionarà amb una infracció molt greu.
Art. 54. Graduació de les sancions
La graduació en la imposició d'aquestes sancions es realitzarà amb els mateixos
criteris contemplats a l'article 50.
Art. 55. Incompliment de les normes
L'incompliment de les normes que conté aquesta ordenança i que no estan regulades a
l'article 30 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals, se sancionarà
amb multa, d'acord amb les facultats que la normativa vigent dóna a l'alcalde o al
regidor en qui delegui.
CAPÍTOL III
Del comís dels animals.
Art.56. Comís d’animals
1. L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus
agents quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones
i/o propis animals i quan hi hagi constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta
ordenança. Igualment, en cas d'infracció reiterativa en un termini no inferior a un
any, l'animal es podrà comissar.
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2. Molt especialment, seran comissats els gossos considerats potencialment perillosos
dels quals es demostri la seva residència habitual en aquest municipi quan no estiguin
registrats al cens municipal, i els seus responsables no tinguin interès a regularitzar la
seva tinença conforme a la normativa vigent.
3. En els supòsits en què les infraccions pugessin ser constitutives de delicte o falta,
l'autoritat competent podrà acordar l'embargament o comís de l'animal fins que
l'autoritat judicial acordi sobre l’animal.
4. El comís de l'animal té caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient
sancionador, a la vista de la qual es tornarà al responsable, restarà sota custòdia de
L'Ajuntament, o bé serà sacrificat.
5. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de
comís, seran a càrrec del responsable de l'animal.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Es deroguen totes les disposicions de rang municipal igual o inferior que s’oposin a
aquesta ordenança, la contradiguin o resultin incompatibles, i en concret l’ordenança
d’aquest ajuntament de 28 de novembre de 1991 sobre tinença d’animals domèstics.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
S’estableix un termini de 6 mesos perquè els titulars dels animals de companyia
s’adaptin al que estableix aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que estableix la vigent normativa
de règim local.
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