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1. POSSESSIÓ I PROTECCIÓ D’ANIMALS 

1.1.Possessió animals 

1- Les persones propietàries i posseïdores d’animals han de mantenir-los en 

bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord 

amb les característiques de cada espècie, i complir amb totes les 

obligacions i deures que la llei imposa per ésser posseïdor d’un animal. 

Han d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i 

controlats sanitàriament. 

2- 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. 

3- Tindran la consideració d’animals de companyia els animals domèstics 

que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-

ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta condició els gossos i els gats. 

4- Només es permetrà un màxim de 3 gossos o gats en un habitatge. Pel que 

fa al nombre permès de la resta d’animals de companyia, es tindrà en 

compte les condicions higiènico-sanitàries, de seguretat i de molèstia als 

veïns. Es sancionarà per tinença de més de tres gossos o gats. 

5- La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia 

exòtics que per llurs característiques puguin causar danys 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. 

6- Resta prohibit dins el nucli urbà l’establiment de vaqueries, estables, 

quadres, corrals d’aus o qualsevol tipus de bèstia pròpia de granja. 

Inclosos els nuclis urbans i municipis agregats. 

7- Els animals afectats per malalties que puguin comportar un perill a les 

persones i els que pateixen afeccions cròniques inguaribles d’aquesta 

naturalesa, s’han de sacrificar. 

8- Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un 

veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que 

provoquin una pèrdua de consciència immediata. 

9- Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona, la 

persona propietària estarà obligada a identificar-se i mostrar la 

documentació sanitària de l’animal, tant a la persona afectada o als seus 

familiars si és un menor, com per requeriment de la Regidoria delegada en 
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matèria de salut pública o del personal mèdic del centre sanitari on sigui 

atesa la persona accidentada. En concret, es presentarà a la Regidoria 

delegada en matèria de salut pública, amb la documentació sanitària de 

l’animal, en el termini màxim de les 24 hores posteriors a l’incident. 

Al mateix temps la persona propietària es posarà en contacte amb el 

veterinari que hagi vacunat l’animal per demanar-li que en realitzi 

l’observació. 

Durant els primers 15 dies després de l’incident, l’animal restarà sota 

vigilància en el seu domicili i la persona propietària es comprometrà a no 

efectuar desplaçaments fins que no acabi el període d’observació. 

Un cop transcorregut aquests 15 dies, el veterinari tornarà a examinar 

l’animal i so no presenta cap alteració de la conducta ni símptomes 

d’hidrofòbia, ho farà constar en la certificació corresponent. 

10- Quan un gos mossegui un altre animal se seguirà el mateix procediment 

esmentat anteriorment. 

11- Les persones que amaguin casos de ràbia en els animals o deixin en 

llibertat els animals que la pateixen, serien posades a disposició de les 

autoritats judicials. 

1.2.Animals perillosos 

1- La tinença d’animals potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció 

de la llicència municipal del domicili on visqui el propietari i/o posseïdor 

de l’animal. 

2- Es consideren animals potencialment perillosos: 

a) Els que, pertanyen a la fauna salvatge i essent utilitzats com animals 

domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, 

pertanyent a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort o 

lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. 

b) Els de l’espècie canina que la legislació específica determini en cada 

moment. 

c) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres 

gossos, així com aquells que manifesten un caràcter marcadament 

agressiu. 

d) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa. 

e) Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb 

totes o la majoria de les següents: 
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 Forma musculatura, aspecte poderós, robust, configuració 

atlètica, vigor i resistència. 

 Marcat caràcter i gran valor. 

 Pèl curt. 

 Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la 

creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20Kg. 

 Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes 

musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca 

robusta, ampla i profunda. 

 Coll ample, musculós i curt. 

 Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom 

musculat i curt. 

 Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats 

posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues 

formant un angle moderat. 

3- Es dotaran els mitjans públics, possibles i viables, per a garantir l’efectiu 

compliment de la normativa sobre animals perillosos. 

1.3. A les vies públiques 

1- A les vies públiques i en altres espais d’ús comú general els gossos aniran 

al costat del seu propietari o posseïdor, lligats de la corretja i cadena amb 

la medalla de control. Es sancionarà per deixar els gossos lliures per la via 

pública. 

2- Si el gos es considera potencialment perillós haurà de portar 

obligatòriament: 

a) Morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal. 

b) Una cadena o corretja no extensible de menys d’1 metre. 

3- Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les 

vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al 

collar de l’animal, en què han de constar el nom de l’animal i les dades de 

la persona que en sigui posseïdora. 

4- Tots els gossos i gats han de portar el xip identificador. 

1.4.Deposicions a la via pública 
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1- Els posseïdors d’animals ha d’adoptar mesures perquè no embrutin amb 

deposicions fecals les vies i/o espais públics, i per evitar les miccions en 

les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà. 

2- Els posseïdors d’animals són responsables i estan obligats a recollir i 

retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, 

netejant si fos necessari la part de via, espai públic o mobiliari que hagués 

resultat afectat. 

3- Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament 

acceptable (dins de bosses o altres embolcalls impermeables) a les 

papereres, en bosses d’escombraries domiciliàries, contenidors. 

4- En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, es podrà requerir 

al propietari o a la persona que condueixi l’animal perquè retiri les 

deposicions. 

1.5.Registre censal 

1- Les persones propietàries o posseïdors de gossos resten obligades a 

registrar-los en el Registre Censal de Gossos de l’Ajuntament dins el 

termini màxim de tres mesos comptats des de la data de naixement o 

d’adquisició de l’animal. 

2- Per poder registrar els animals en el Registre censal de gossos municipal, 

aquests hauran: 

a) D’estar identificats individualment. Com a procediment 

d’identificació de gossos s’acceptaran els sistemes següents: 

 Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un 

microxip homologat al coll. 

 Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal. 

b) Disposar del carnet sanitari (de salut) en el qual consti la ressenya 

completa de l’animal, les actuacions sanitàries que s’han dut a terme i 

la zona d’implantació del xip. 

3- En el moment de la inscripció al Registre censal de gossos es lliurarà al/a 

la titular la identificació censal municipal, la qual haurà de portar 

permanentment la persona que acompanyi l’animal. En la identificació 

censal hi constarà el nom de l’animal i les dades de la persona posseïdora. 

4- En cas de pèrdua de la identificació censal, caldrà adquirir-ne un duplicat 

tot abonant els drets corresponents, si s’escau. 
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5- Hauran de ser comunicades al Registre censal municipal de gossos, les 

següents circumstàncies: 

  La transferència de propietat o possessió de l’animal. 

 El canvi de domicili de la persona titular o de l’animal. 

 En el termini d’un mes: la defunció, la cessió o el canvi de 

residència de l’animal i qualsevol altre modificació de les dades 

que figuren en aquest cens. 

 En el termini de 48 hores des de que es tingui coneixement dels 

fets: la sostracció, pèrdua o desaparició de l’animal amb la 

documentació identificativa pertinent, als efectes de facilitar-ne la 

recuperació. 

1.6.Comís d’animals 

1- L’Administració pot decomissar els animals en el mateix moment en que 

hi hagi indicis d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança. 

2- El comís tindrà un caràcter 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. 

3- Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb 

aquest són a compte del responsable de la infracció. 

1.7.Maltractament als animals 

1- Tot maltractament als animals resta prohibit i es castigarà d’acord amb el 

previst en la legislació en matèria de protecció dels animals. 

2- Resta prohibit afectar de qualsevol manera la llibertat i integritat dels 

ocells i els animals no danyosos que romanen als espais públics de la via. 

En especial, no és permès fer-los ferides voluntàries o colpejar-los de 

forma violenta, repetida o abusiva, o privar-los d’aliments, aire, moviment 

o llum. 

3- La inobservança d’aquesta obligació tindrà la consideració de falta lleu, 

sempre que no tingui una sanció més greu d’acord amb la legislació 

sectorial aplicable. 

 

 

1.8.Limitacions 
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L’Ajuntament podrà limitar els espais públics on no serà permesa la circulació 

o estada d’animals. 

1.9.Abandonament 

Totes les persones que desitgin desfer-se d’un animal del qual són posseïdores 

o responsables hauran de lliurar-lo a una societat protectora, previ pagament 

de la taxa corresponent. En cas que l’abandonin, seran sancionats d’acord amb 

el que prevegi la legislació en matèria de protecció dels animals. 

 

2. INFRACCIONS  

2.1.Infraccions molt greus 

a) La tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos. 

b) La tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà 

o rural sense adoptar mesures de seguretat per les persones com les de 

lligar-los o tancat en un espai que reuneixi les condicions establertes pel 

manteniment d’aquest tipus d’animals. 

c) L’abandonament de gossos de qualsevol característica o els 

maltractaments. 

d) La reiteració de faltes greus. 

e) La venda de gossos per a l’experimentació. 

f) La venda ambulant de gossos. 

g) L’organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions 

o mort dels animals. 

h) L’esterilització de gossos sense la intervenció facultativa del veterinari. 

i) No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal. 

j) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària. 

k) Sacrificar un animal sense control veterinari. 

l) Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals pugui ser raonablement 

previsible. 

 

2.2.Infraccions greus 

a) Tenir gossos considerats no perillosos sense censar. 
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b) No retirar les dejeccions del gos de la via pública. 

c) Passejar –fora del propi domicili- gossos considerats perillosos sense ser 

conduïts amb cadena o corretja, el corresponent collar amb la placa 

identificativa i el morrió. 

d) No realitzar els tractament obligatoris. 

e) Portar gossos en llocs no autoritzats. 

2.3.Infraccions lleus 

a) Alimentar els animals a la via pública. 

b) Que l’animal no porti collar o placa identificativa tot i romandre censat. 

c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre 

l’animal o el canvi de domicili o la mort de l’animal. 

d) Qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o produeixi molèsties 

a les persones. 

 

3. RÈGIM SANCIONADOR 

3.1.Infraccions. 

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i 

omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen 

tipificats en els diferents apartats. 

3.2. Sancions 

Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions seran les 

següents: 

 Infraccions lleus: multes de 50 fins a 200 euros 

 Infraccions greus: multes de 201 fins a 1000 euros 

 Infraccions molt greus: multes de 1001 a 3000 euros 

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou 

la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que 

pugui correspondre al sancionat. 

3.3.Competència sancionadora 

3.3.1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors 

objecte d’aquesta ordenança i per a la imposició de sancions i de les 
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demés exigències compatibles amb les sancions, correspon a 

l’Alcalde/essa, el qual pot desconcentrar en els membres de la 

Corporació mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent 

disposició de caràcter general. 

3.3.2. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o 

funcionari que es designi en la resolució d’incoació. 

3.3.3. S’utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva 

tramitació es podrà acumula l’exigència, en el seu cas, a l’infractor de 

la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció 

i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització dels 

danys i perjudicis causats al domini públic, edificis municipals, 

instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà. 

3.3.4. La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no 

s’acumulés en un procediment complementari, amb audiència del 

responsable. 

3.3.5. En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions 

realitzades pels serveis tècnics municipals. 

3.3.6. Els actes administratius que resolguin el procediment comportaran, 

segons els supòsits, l’execució subsidiària, el cobrament pel 

procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a la comunicació 

als tribunals per si cal obrir processos d’aquesta naturalesa. 

3.3.7. Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de 

caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa 

que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels 

béns o drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si 

desitgessin acudir a la via judicial. 

3.4.Procediment  

El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

procediment administratiu comú; el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel 

qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 

sancionadora, i el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de 

competència de la Generalitat. 

 

 

 



ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

 

4. DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança ha esta aprovada en el Ple de data 8 de març de 2017 i entrarà 

en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 

Província i serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 


