
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS AL MUNICIPI 
DE MAÇANET DE CABRENYS 

 
CAPÍTOL I – OBJECTIU I DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. - Objectiu 
1. Aquesta ordenança té per objectiu establir les normes generals per a la 
protecció i el benestar dels animals, així com regular-ne el control i les 
condicions per la seva tinença. 
2. Amb aquest propòsit es vol assolir el màxim nivell de protecció i benestar 
dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més 
cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals. 
3. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el nucli urbà de Maçanet de 
Cabrenys. 
Article 2. - Definicions 
Als efectes d’aquesta ordenança s’estableixen les següents definicions: 
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. 
b) Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen 
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes 
d’aquesta ordenança, gaudeixen d’aquesta consideració el gossos, els gats i 
les fures. 
c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals 
originàries de Catalunya o la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi 
hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes 
catalanes. 
d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que compren les espècies 
d’animals originàries de fora de l’Estat espanyol. 
e) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de 
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de 
captiveri. 
f) Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el 
fan apte per a la convivència amb les persones. 
g) Animal abandonat: és l’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. 
h) Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori 
geogràfic amb les persones, referit als espais urbans i residencials. 
 
CAPÍTOL II – NORMES DE CARÀCTER GENERAL 
 
Article 3. - Condicions bàsiques per la tinença. 
La tinença d’animals resta condicionada a les circumstàncies higièniques 
òptimes per el seu allotjament o estabulació, sempre d’acord amb les 
característiques de cada espècie. També es garantirà la seva seguretat, així 
com l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o 
a l’animal mateix. 
Article 4. - Obligacions de les persones propietàries i posseïdores 
d’animals. 



1. Els propietaris o posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en 
adequades condicions higièniques i sanitàries. En aquest sentit, han d’estar 
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats 
sanitàriament. L’ajuntament pot limitar, previ informe tècnic, el nombre 
d’animals que es posseeixen en base a la legislació vigent. 
2. La persona posseïdora d’un animal resta obligada a donar-li atenció 
veterinària bàsica per a garantir-ne la salut. 
3. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries 
per tal d’impedir que la tranquil·litat dels seus veïns es vegi alterada pel 
comportament d’aquells. 
4. Els propietaris d’animals entre les 22 hores i les 8 hores hauran de tenir cura 
de no deixar-los en jardins, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, 
si aquells amb els seus sons, crits, udols o cants destorben el descans dels 
veïns. 
Article 5. - Prohibicions en la tinença o en la relació amb animals. 
De manera explícita i respecte als animals resta prohibit: 
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 
que els produeixi sofriments o danys físics / 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. L’enverinament només s’autoritzarà quan el realitzin 
serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en 
aquells casos expressament autoritzats. 
c) Abandonar-los o exposar-los a risc de la seva integritat física o psíquica. 
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des de el punt de vista higiènic, 
sanitari, de benestar i de seguretat de l’animal. 
e) No facilitar-los alimentació suficient. 
f) Tenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los el moviment necessari 
de forma duradora. 
g) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de mala qualitat 
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant 
físicament com psicològicament. 
h) Realitzar baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, fereixi o 
hostilitzi, i també els actes públics no regulats legalment l’objectiu dels quals 
sigui la mort de l’animal. 
i) Matar-los per joc, perversitat o torturar-los. 
Article 6. - Intervenció administrativa per conductes inadequades dels 
propietaris o responsables d’animals. 
1. En cas de que els propietaris o responsables d’animals incompleixin les 
obligacions establertes als articles 4 i 5 anteriors, i especialment quan hi hagi 
risc per la seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als veïns 
(sorolls, agressivitat, males condicions higièniques ) l’administració municipal 
podrà requerir als propietaris o encarregats dels animals per tal que arrangin el 
problema i si s’escau sancionar-los. En cas de no fer-ho, l’Administració 
municipal podrà comissar l’animal i disposar de traslladar-lo a un establiment 
adequat, gosseres municipals o concertades o altres, a càrrec del propietari, 
així com adoptar qualsevol altre mesura addicional que consideri necessària. 
2. Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis 
sanitaris municipals per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les 
disposicions d’aquesta ordenança. 



Article 7. – Responsabilitats de les persones posseïdores d’animals. 
1. El posseïdor d’un animal, sens perjudici d’allò que subsidiàriament hagi 
d’assumir en tant que propietari, és responsable dels danys, els greuges i les 
molèsties que ocasioni a les vies i als espais públics i al medi natural en 
general, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable. 
2. La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida.  
3. El posseïdor d’un animal qualificat de potencialment perillós ha de tenir 
subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
CAPÍTOL III – NORMES SANITÀRIES 
 
Article 8. – Abandonament i desentesa. 
1. Es prohibeix l’abandonament d’animals, ja sigui en espai públic, ja sigui en 
medi natural. 
Article 9. – Agressions o danys causats per animals. 
Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a 
altres animals estan obligats a: 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona 
agredida o als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a 
les autoritats competents que ho sol·licitin. 
b) Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les 
dependències de l’ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats 
municipals. 
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant un 
període de 14 dies naturals. Aquesta observació veterinària es podrà realitzar a 
les instal·lacions municipals o d’aquelles empreses o entitats externes amb qui 
l’administració tingui contracte o concert. També en el propi domicili sempre 
que el gos estigui censat i controlat sanitàriament, prèvia justificació del 
veterinari responsable. Tanmateix, quan les circumstàncies ho aconsellin o 
quan ho consideri necessari, l’autoritat sanitària municipal podrà obligar a 
recloure l’animal agressor a les instal·lacions indicades perquè s’hi estigui 
durant el període d’observació veterinària. Si l’animal té propietari conegut , les 
depeses d’estada de l’animal aniran a càrrec seu. 
d) Presentar a l’Ajuntament la documentació sanitària de l’animal en un termini 
no superior a les 48 hores després de l’agressió o dany. Al cap de 14 dies 
d’iniciar-se l’observació, es presentarà el certificat veterinari. 
e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort, 
robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació 
veterinària. 
f) Si l’animal agressor és vagabund o de propietari desconegut, els serveis 
municipals o subsidiàriament les empreses especialitzades contractades o les 
entitats concertades es faran càrrec de la seva captura i observació veterinària. 
Article 10. – Sacrifici i esterilització d’animals. 
1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, excepte per motius humanitaris i 
sanitaris. Per això caldrà un diagnòstic veterinari conforme l’animal està afectat 
per una malaltia o afecció crònica greu que pot comportar un perill sanitari per a 
les persones o altres animals. 
2. El sacrifici s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de 
manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal. 



3. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser fet sempre 
sota control veterinari. 
 
CAPÍTOL IV – NORMES ESPECÍFIQUES PELS GATS, ELS GOSSOS I LES 
FURES 
 
Article 11. – Obligacions dels propietaris de gats, gossos i fures. 
Els propietaris de gats, gossos i fures estan obligats a: 
a) Identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat o altres 
sistemes que es puguin establir per reglament, tal i com es llegeix al Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 
b) Inscriure’ls al cens municipal d’animals de companyia en el termini màxim de 
tres mesos comptats a partir de la data de naixement o de 30 dies de la data 
d’adquisició de l’animal, aportant la targeta sanitària. En el moment de la 
inscripció en el cens els serà lliurat el número de registre al cens que els serà 
adherit a la cartilla sanitària o documentació de l’animal, per tal de poder 
demostrar que l’animal està registrat al cens. Prèviament a la inscripció de 
l’animal en el cens municipal cal haver efectuat la seva identificació amb els 
sistemes que recull la Llei. 
c) Comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 30 dies, el canvi de 
residència, la mort o desaparició de l’animal, la transferència a un altre 
propietari o la modificació d’altres dades incloses en el cens municipal. Per això 
caldrà portar la targeta sanitària de l’animal o el certificat veterinari en cas de 
mort. 
d) Vacunar-los per aquelles malalties que són objecte de prevenció, la ràbia, 
desparasitar-los contra la hidatidosi hepàtica i proveir-se de la targeta sanitària 
que servirà de control sanitari durant tota la seva vida. 
e) Realitza controls sanitaris amb una periodicitat mínima d’un cop a l’any. 
f) En el cas que les persones propietàries o posseïdors de gats, gossos i fures 
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat i esdevinguin 
residents al municipi, han de validar-ne la identificació i registrar-los també al 
cens municipal. 
Article 12. – Gossos guardians. 
Si el gos fa tasques de vigilància, s’ha d’impedir que l’animal pugui abandonar 
el recinte pel qual vetlla i ataqui a qui circuli per l’espai públic. Així mateix, 
caldrà col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi de l’existència d’un 
gos guardià. 
Article 13. – Gossos potencialment perillosos. 
1. Es consideraran gossos potencialment perillosos tots aquells que presentin 
una o més d’una de les circumstàncies descrites a l’article 1 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. A 
aquest animals els hi serà també d’aplicació el Decret 170/2002, d’11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
2. Aquests animals podran ser comissats, sense perjudici de la sanció que 
correspongui al propietari, si han mossegat, intenten mossegar o causen 
lesions a persones o animals. En aquests casos podran ser traslladats a un 
establiment adequat a càrrec del propietari o a les gosseres municipals o 
aquelles que l’Ajuntament determini fins a la resolució de l’expedient 
sancionador. 



Article 14. – Gossos qualificats de molestos. 
1. Tindrà la qualificació de gos molest aquell animal que no compleixi el previst 
al Capítol VII en relació a la presència a la via pública, així com també els 
animals que regularment lladrin o provoquin danys. 
2. Els animals considerats molestos podran ser comissats i traslladats a un 
establiment adequat a càrrec del propietari o a les instal·lacions municipals o 
aquelles que l’Ajuntament determini fins a la resolució de l’expedient 
sancionador. 
 
CAPÍTOL V – NORMES ESPECÍFIQUES PER LA CRIA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS DESTINATS AL CONSUM 
 
Article 15. – Condicions per a la cria i la tinença. 
La criança d’aus de corral, conills, coloms, faisans o d’altres animals per al 
consum familiar i que es faci en terrasses, balcons, patis, eixides, etc, dels 
domicilis, queda condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, 
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte d’higiene, sanitari, com per la no existència d’incomoditats ni de perills 
per als veïns o per altres persones. 
 
CAPÍTOL VI – NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA FAUNA NO 
DOMÈSTICA I SALVATGE 
 
Article 16. – Condicions per a la tinença. 
1. La tinença d’altres animals no qualificats com a domèstics i d’animals 
salvatges, tant si és dins el nucli urbà com a les afores, s’ha d’ajustar al que 
determina la legislació sectorial i als tractats internacionals. En qualsevol cas 
s’haurà de comunicar a l’Ajuntament , i requerirà el compliment d’aquesta 
ordenança en allò que fa a la garantia del benestar de l’animal, de les màximes 
condicions higièniques i de seguretat, així com a la absència total de perillositat 
i de molèsties per a les persones. 
2. La tinença d’espècies protegides, tant de la fauna autòctona com de la no 
autòctona, es regirà pel que determina el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, altra 
normativa estatal i comunitària, així com els tractats i convenis internacionals. 
Article 17. – Activitat inspectora. 
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als 
serveis sanitaris municipals per realitzar la inspecció i determinació de les 
circumstàncies de l’article anterior i per donar el permís municipal, si s’escau. 
També han d’aplicar les mesures de higiene i sanitàries que l’autoritat 
municipal decideixi. 
Article 28. – Retirada d’animals. 
L’autoritat municipal requerirà als propietaris o posseïdors d’animals que els 
retirin si constitueixen un perill físic o sanitari o bé es considera que causen 
molèsties greus als veïns o ciutadania en general. 
 
CAPÍTOL VII – ANIMALS A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 19. – Passeig i esbarjo dels animals. 



1. Han de circular amb morrió els gossos potencialment perillosos segons allò 
que es diu a l’article 14 d’aquesta mateixa ordenança. 
L’ús del morrió pot ser ordenat per l’autoritat municipal quan es donin les 
circumstàncies de perill manifestat i mentre aquestes durin. 
2. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions 
contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi. 
Article 20. – La presència d’animals en determinats espais públics. 
1. És prohibida la presència d’animals a les zones enjardinades, parcs, espais 
de joc infantil, i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a 
l’entorn. 
2. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts o estanys, a les voreres i a 
la seva zona d’influència. 
3. Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais públics. Està 
especialment prohibit facilitar aliments als gats, coloms i làrids (gavians i 
gavines). 
4. Només en circumstàncies excepcionals i per acord motivat pels òrgans de 
govern de l’Ajuntament, es podrà autoritzar el contrari del previst en aquest 
article. 
 
CAPÍTOL VIII – RECOLLIDA D’ANIMALS 
 
Article 21. – Animals perduts i abandonats. 
1. Es considera que un animal està perdut si, tot i portar identificació de l’origen 
o del propietari, deambula sòl.  
2. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de 
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. 
Article 22. – Protocol i normes de gestió. 
1. Tant els animals perduts com els abandonats seran recollits pels serveis 
municipals (propis o concertats) i es traslladaran a les instal·lacions municipals 
o a d’altres establiments adequats fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat, 
aquest darrer supòsit, només si s’ajusta al que estableix l’article 10.1 d’aquesta 
ordenança així com a l’article 11.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
2. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies i/o 
espais públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament o a les dependències de la 
guàrdia municipal perquè puguin ser recollits. 
3. Un cop a la gossera o instal·lació corresponent segons la tipologia de 
l’animal, aquest s’inscriurà en el llibre de registre on s’hi recollirà el dia 
d’entrada, el dia de sortida, el motiu de l’estada a les instal·lacions així com les 
principals incidències que durant aquest període de temps s’hagin produït. 
4. El termini per recuperar l’animal sense identificació serà de vint dies. Si 
l’animal porta identificació s’avisarà per mitjà de notificació al propietari el qual 
en un termini també de vint dies, el podrà recuperar. Transcorregut aquest 
termini si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es 
considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes 
tots que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada. 
5. En tots els casos els propietaris que vulguin recuperar els seus animals 
hauran d’abonar les despeses derivades del manteniment, d’acord amb els 
preus públics vigents, independentment de les sancions pertinents que els 



puguin ser aplicades. Per a la recuperació de l’animal hauran d’acreditar que 
són propietaris i aportar la targeta sanitària. 
 
CAPÍTOL IX – DEPOSICIONS A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 23. – Normes generals. 
1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures efectives per tal que 
aquests no embrutin amb els seus excrements les vies i espais públics. Es 
consideren també espais no adequats totes les zones verdes i àrees de lleure 
així com els escocells dels arbres. 
2. De forma similar, els proveïdors d’animals hauran d’evitar les miccions en les 
façanes d’edificis, en el mobiliari urbà i en els vehicles estacionats a la via 
pública. 
Article 24. – Actuacions reparadores. 
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els seus 
excrements de manera immediata i forma convenient, així com netejar, si fos 
necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. 
2. Les deposicions recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta (a 
dins de bosses o d’altres embolcalls impermeables) a les papereres, en bosses 
d’escombraries domiciliàries o en d’altres elements que l’autoritat municipal 
pugui indicar. 
3. En cas de que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de 
l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona responsable de 
l’animal perquè procedeixi a retirar les deposicions. 
 
CAPÍTOL X – PRESÈNCIA D’ANIMALS EN ESTABLIMENTS I ALTRES 
INDRETS 
 
Article 25. – Comerços o establiments d’alimentació. 
1. Queda prohibida l’entrada o l’estada d’animals domèstics en tot tipus 
d’establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular 
aliments (art. 14.10 del RD 381/84 de 25 de gener, pel qual s’aprova la 
Reglamentació Tècnic Sanitària de Comerç Minorista d’Aliments). 
2. Els propietaris d’aquests locals han de posar a l’entrada dels establiments i 
en lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall i 
aquells altres animals que s’ajustin al que determina la present ordenança 
queden exempts d’aquesta prohibició. 
Article 26. – Bars, establiments de restauració, hotels i similars. Els 
propietaris de bars, establiments de restauració, hotels i similars, segons el seu 
criteri, podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en aquests establiments, 
llevat que es tracti de gossos pigall o d’aquells animals que s’ajustin al que 
determina la present ordenança. Tot i comptant amb la seva autorització 
s’exigirà que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes amb corretja o 
cadena. 
Article 27. – Altres indrets de pública concurrència. 
1. Es prohibeix la circulació i la permanència de gossos i altres animals a les 
piscines públiques. 
2. Es prohibeix l’entrada d’animals domèstics en locals d’espectacles públics, 
esportius o culturals. Els propietaris o gestors d’aquests locals han de col·locar 



a l’entrada dels establiments i en lloc ben visible una placa indicadora de la 
prohibició. 
3. A les dependències municipals o de qualsevol administració pública tampoc 
s’hi accepta la presència d’animals.  
 
 
CAPÍTOL XI – RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 28. – Concepte d’infracció. 
1. Constitueixen infraccions administratives d’aquesta ordenança les accions i 
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen 
tipificats en els següents articles d’aquest reglament. 
2. Pel que fa als gossos potencialment perillosos, el règim sancionador 
aplicable és el previst a la Llei 10/99, de 30 de juliol. 
Article 29. – Responsable de les infraccions. 
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques o 
jurídiques que les cometin a títol d’autors i/o coautors. Aquesta responsabilitat 
es podrà estendre a aquelles persones a qui la llei s’atribueixi el deure de 
preveure la infracció administrativa comesa per un altres. 
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicències que es produeixen 
sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, 
seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la 
llicència i, si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de 
la qual actués l’autor material de la infracció. 
Article 30. – Classificació de les infraccions i la seva sanció. 
1. Les fraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus. 
2. Les sancions per es podran imposar per les infraccions administratives 
contemplades en aquesta ordenança, serà de multa i s’imposaran d’acord amb 
la següent escala: 
a) Infraccions lleus: de 100 euros fins a 400 euros. 
b) Infraccions greus: 401 euros fins a 2000 euros. 
c) Infraccions molt greus: de 2001 euros fins a 20.000 euros. La classificació de 
la infracció i la imposició de la sanció hauran d’adequar-se als fets produïts. Per 
això es tindran en compte els següents criteris d’aplicació: 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció. 
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. 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de 
reparació. 
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 
h) El fet que hi hagi requeriment previ. 
3. La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta ordenança no 
exclou la valoració de l’exemplar en el cas que es faci de fauna protegida, així 
com la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que 
puguin correspondre a la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys 
causats al medi ambient. 
Article 31. – Definició i tipologia de les infraccions. 
Es consideren infraccions lleus les següents: 



a) Tenir en possessió un gat, un gos o una fura no inscrit al cens municipal 
d’animals de companyia o tenir sense registrar altres animals que han de fer 
aquest tràmit obligatòriament. 
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de 
vacunar o tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix la legislació 
vigent i aquesta ordenança. 
c) No portar a terme les actuacions reparadores davant les deposicions a la via 
pública que s’estableixen en aquesta ordenanza, art. 25 i 26. 
d) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin 
d’identificar d’acord amb la legislació vigent i aquesta mateixa ordenança, o 
incomplir els requisits establers amb relació a aquesta identificació. 
e) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 
seu benestar, si no els comporta un risc Grau per la salut o integritat física. 
f) No evitar la fugida d’animals. 
g) Maltractar animals si no els produeix resultats lesius. 
h) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la 
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
i) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la 
salut, si això no els causa perjudicis greus. 
j) No comunicar, la persona propietària o posseïdora la desaparició d’un animal 
de companyia. 
k) Pertorbar el descans dels veïns dins l’horari previst a l’article 4.4 d’aquesta 
ordenança. 
l) Alimentar als animals en les vies i espais públics. 
m) Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta ordenança o de la 
legislació vigent que no hagi estat tipificada de greu i molt greu. 
Es consideren infraccions greus les següents: 
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari, de benestar i de seguretat, 
si els comporta risc greu per a la salut o integritat física. 
b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els 
tractaments obligatoris. 
c) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre 
certament autoritzat. 
d) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni controls veterinaris. 
e) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s’estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals 
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que les seves 
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi 
ambient. 
f) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals. 
g) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències 
greus per a la salut. 
h) Fer matances públiques d’animals. 
i) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la 
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa per la 
vigent. 
j) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d’instal·lacions que allotgin animals. 



k) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la 
salut. 
l) Abandonar animals si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 
risc per a l’animal. 
m) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
Es consideren infraccions molt greus les següents: 
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències 
molt greus per a la salut. 
b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 10.1 
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin 
comportar danys greus o risc per la seva integritat física. 
d) No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de 
manera que pugui comportar una alteració ecològica greu. 
e) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense 
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la 
legislació vigent. 
f) Organitzar baralles de gossos, de galls o altres tipus d’animals, i també 
participar en aquest tipus d’actes. 
g) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènic, sanitari i de benestar, si els 
perjudicis als animals son molt greus. 
h) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
Article 32. – Prescripció i caducitat. 
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de 
dos anys i les lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis començaran a 
comptar a partir del dia en què la infracció s’hagués comès. 
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres 
anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per 
faltes lleus al cap d’un any. Aquests terminis començaran a comptar des del dia 
següent a aquell en que hagués adquirit fermesa en via administrativa la 
resolució per la qual es va imposar la sanció. 
3. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador 
no hi hagués resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies per a 
la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions. 
4. Aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procediment s’hagués 
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la 
jurisdicció penal. 
Article 33. – Competència i procediment. 
En relació a la competència i procediment, es tindrà en compte el següent: 
1. En el cas de les infraccions lleus i sempre que no afectin a la fauna 
autòctona, correspon a l’Alcalde/essa la incoació dels procediments 
sancionadors objecte d’aquesta ordenança així com la imposició de sancions i 
de les altres exigències compatibles amb les sancions. Aquesta competència 
es pot desconcentrar en altres membres de la corporació mitjançant l’adopció 
i publicació de la corresponent disposició de caràcter general. En aquests 
casos: 
a) La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor/a o funcionari/a 
que es designi en la resolució d’incoació. 
b) S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat, i en la seva tramitació 
es podrà acumular l’exigència a l’infractor, si s’escau, de la reposició al seu 



estat originari de la situació alterada 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. 
c) La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no 
s’acumulés en un procediment complementari, amb audiència del responsable. 
d) En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions 
realitzades pels serveis tècnics municipals. 
e) Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a 
l’exclusió subsidiària i al procediment de constrenyiment 
sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent. 
f) Quant 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 afectats 
els antecedents dels fets i la seva qualificació per si desitgessin acudir a la via 
judicial. En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o falta, 
s’estarà al que disposa l’article 5 del Decret 178/1993, de 9 de novembre. 
2. En el cas de les infraccions greus, la competència sancionadora correspon al 
director o directora dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
3. En el cas de les infraccions molt greus, la competència sancionadora 
correspon al conseller o consellera del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
4. De manera explícita i pel que fa a la fauna salvatge autòctona, la potestat 
sancionadora per les infraccions lleus o greus correspon al director o directora 
dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mentre 
que per les infraccions molt greus és del conseller o consellera d’aquest mateix 
departament. 
Article 34. – Terminació convencional. 
En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden 
dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de 
caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció 
d’animals, o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment 
sancionador, llevat de les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, 
en les quals sempre s’ha d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. 
D’acord amb el que s’estableix per reglament, el Govern pot estendre aquestes 
actuacions d’educació ambiental o de prestació d’activitats de caràcter cívic en 
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals a qualsevol 
infractor, sigui quina sigui la infracció comesa, i, si s’escau la sanció imposada 
com a mesura específica complementària. 
Article 35. – Comissat 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 dels propis animals. L’animal també pot ser comissat quan hi hagi 
constatació 
d’infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any. 
2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient 
sancionador, a la vista de la qual es retornarà al 
propietari/a. Mentrestant l’animal restarà sota la custòdia de l’Ajuntament. 
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per 
raó de comís de l’animal, seran a càrrec del seu 



propietari o posseïdor. 
Article 36. – Normativa complementària. 
Per allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d’aplicació el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre (DOGC núm.1827, de 29 de novembre). 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se a allò 
que disposa la Llei reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de 
mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades d’un gos pigall i l’Ordre de 14 de juny de 1976 del Ministeri de 
Governació sobre 
les mesures de higiene i sanitàries, així com la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, 
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. També el Decret 328/98, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el registre general dels animals de companyia, serà de plena 
aplicació en relació a la identificació dels animals de companyia. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
1a. Es concedeix un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, per tal que els propietaris d’animals regularitzin la seva situació en 
allò referent a la identificació de gats, gossos i fures així com a la seva 
inscripció al cens municipal d’animals de companyia. 
2a. L’Ajuntament podrà crear altres censos d’animals amb una funció de 
l’obligatorietat imposada per llei o de la conveniencia en la seva regulació. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació 
integra en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposa l’article 
70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la derogació o modificació. 


