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PREÀMBUL
L’Ajuntament de Cambrils va aprovar, durant la dècada els 90, l’Ordenança sobre tinença
d’animals domèstics vigent actualment. Durant aquest temps, s'han publicat noves lleis
relacionades amb aquest àmbit, com la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la
Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i diversos reglaments i decrets de desenvolupament per tal de fer
efectiva llur aplicació normativa.
Aquesta intensa activitat normativa es justifica per l’augment de la sensibilitat social envers al
respecte que mereixen els animals que conviuen amb les persones en el medi urbà, i també
per notables successos que s’han produït en matèria de seguretat.
Així, aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la protecció i la tinença d’animals, en
especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, concretament els
anomenats animals de companyia; per tal de protegir la salut i la seguretat de les persones i
garantir el respecte dels drets dels animals i el bon nivell de convivència entre animals i
persones en el medi urbà, en la línia de procurar el màxim nivell de qualitat de vida per a tots.
L’ordenança es dicta a l’empara de la normativa sectorial citada, sens perjudici del sotmetiment
que també es reconeix a totes les normes reguladores de caràcter general, que sobre aquesta
matèria i en el futur, puguin aprovar-se amb posterioritat de l’entrada en vigor de l’Ordenança.
Disposició preliminar
Article 1
1. Aquesta Ordenança regula la protecció i la tinença d’animals, en especial, les interrelacions
entre les persones i els animals domèstics, concretament els anomenats animals de
companyia.
2. Amb aquesta intenció, l’Ordenança té per objectiu la preservació dels beneficis que els
animals aporten a les persones, regula les condicions del seu benestar, al mateix temps que
assegura els aspectes relacionats amb la seguretat i tranquil·litat dels ciutadans.
3. L’ordenança serà d’aplicació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de la Llei de
tinença d’animals potencialment perillosos i de la resta de normativa sectorial i dels respectius
desplegaments reglamentaris. Als efectes d’aquest reglament cal remetre’s a les definicions
que puguin regular-se en l’esmentada normativa sectorial.
4. Les granges d’estabulació i els nuclis zoològics, a més, estaran subjectes a l’obtenció de
llicència municipal prèvia a l’inici de les seves activitats.
Disposicions generals
Article 2
Qui posseeix un animal té l’obligació de mantenir-lo en bones condicions higiènico-sanitàries,
de benestar i de salut, d’acord amb les característiques de cada espècie.

Article 3
1. Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans
de transport o els embalatges han d’ésser concebuts per a protegir els animals de la intempèrie
i de les diferències climàtiques fortes.
2. Durant el transport els animals han d’ésser abeurats i han de rebre una alimentació
apropiada a intervals convenients.
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3. Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat.
4. El trasllat d’animals en els mitjans de transport públic es regularà per les disposicions vigents
i les que dictin les autoritats competents en cadascun dels casos. Els gossos pigall podran
circular lliurement en els transports públics urbans sempre que vagin acompanyats pel seu amo
i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
Article 4
El sacrifici d’animals només es podrà realitzar en les condicions previstes per la normativa
aplicable, i, en tot cas, s’ha d’efectuar en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera
instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els
mètodes que s'estableixin per via reglamentària.
El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser fets sempre sota control
veterinari.
Article 5
1. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general,
d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
2. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies
i espais públics.
3. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels
quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, a altres
animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los en
captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no
pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil.
4. La tinença d’animals salvatges, fora dels parcs zoològics o àrees, haurà de ser
expressament autoritzada per l’Ajuntament i requerirà el compliment de les condicions d’higiene
i seguretat i la total absència de molèsties i perills.
Article 6
1. La tinença d’animals en habitatges urbans queda condicionada a les circumstàncies
higièniques òptimes de llur allotjament, a l’absència de risc en l’aspecte sanitari i a la
inexistència de molèsties per als veïns que no siguin les derivades de la mateixa natura de
l’animal.
2. En particular, s’estableixen les següents condicions mínimes de manteniment dels animals:
a) Proveir d’aigua potable i alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.
b) Disposar d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats i necessaris per
evitar cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals i el seu benestar.
c) Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats tot retirant diàriament els
excrements i els orins.
d) No poden estar lligats més de 8 hores.
e) No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons.
f) No es poden deixar sols en el domicili durant més de tres dies consecutius.
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g) Els vehicles estacionats que alberguin en el seu interior algun animal no podran estar més
de 4 hores estacionats i, en els mesos d’estiu, hauran d’ubicar.-se preferentment en una zona
d’ombra facilitant en tot moment la ventilació.
h). El nombre màxim d'animals permès per habitatge podrà ser establert pels tècnics
municipals, d'acord amb l'espai disponible, les condicions higienicosanitàries per al seu
manteniment i la problemàtica que puguin generar als veïns.
3. Correspon al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament jutjar els casos d’incompliment
de les condicions esmentades en els apartats 1 i 2 del present article, amb l’informe tècnic que
emetin prèviament els inspectors com a conseqüència de les visites domiciliàries que els han
de facilitar els ocupants dels habitatges. Quan es decideixi que no és tolerable l’estada
d’animals en un habitatge, pati, local, etc. els propietaris han de procedir al seu desallotjament
en el termini que es determini i si no ho fan voluntàriament, l’Ajuntament podrà disposar el
trasllat dels animals a un centre d’acollida o qualsevol altra mesura que estimi necessària.
Article 7
Prohibicions
Sens perjudici de les prohibicions contemplades a la legislació sobre protecció dels animals, es
prohibeix:
a) Maltractar, agredir físicament o sotmetre a qualsevol altra pràctica que produeixi sofriments o
danys físics o psicològics als animals.
b) Abandonar els animals.
c) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat de l'animal.
d) No facilitar als animals l'alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.
e) Exhibir els animals de forma ambulant com a reclam.
f) Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat dels animals en el transport.
g) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment
necessari per a ells.
h) Utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o
religioses i qualsevol altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o sofriment, o bé
degradació, paròdies, burles, o tractaments antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.
i) L’entrada d’animals a locals d’espectacles públics esportius, culturals i recreatius, i a
qualsevol tipus de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o
manipulació d’aliments.
j) L’entrada i la permanència d’animals a establiments públics i allotjaments sense l’autorització
del seu titular. Encara que disposin d’autorització, els gossos hauran de portar al collar la xapa
identificativa i anar subjectes amb corretja o cadena i proveïts de morrió.
k) La circulació, permanència i bany d’animals a les piscines públiques i a les platges des de l’1
d’abril al 31 d’octubre ambdós inclosos excepte en les zones autoritzades per l’Ajuntament
mitjançant l’adopció de l’acord corresponent.
l) Que els animals realitzin llurs dejeccions als llocs destinats al trànsit, permanència o esbarjo
dels ciutadans. Cas de deposició inevitable, fora dels llocs expressament autoritzats o habilitats
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per a aquest fi, el posseïdor de l’animal està obligat a retirar immediatament els excrements i
netejar la part afectada de la via pública o de les façanes dels edificis contigus.
m) Deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts animals que, amb els
seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. Així mateix, en balcons, terrasses i
similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que hi romanguin animals
domèstics que puguin afectar amb les seves deposicions i orins els pisos inferiors o la via
pública.

Article 8
Activitats que no es poden exercir a Cambrils
Dins el terme municipal de Cambrils, es prohibeix el comerç de primats i la seva cessió entre
particulars, els centres de cria i subministradors de primats per experimentació i els centres de
cria d’animals salvatges en captivitat.
En les zones urbanitzades del terme municipal de Cambrils, es prohibeix la cria domèstica
d’aus de corral, conills, coloms, i altres animals anàlegs en domicilis particulars, tant si són
terrasses, terrats o patis, sempre que no es disposi de llicència municipal. Així mateix, queda
prohibit l’establiment de vaqueries, estables, corrals de bestiar, aus i similars dins el nucli urbà,
excepte autorització prèvia.
Les parcel·les no edificades situades en zones urbanitzades del terme municipal de Cambrils,
no poden ser residència habitual per cap tipus d’animal, inclosos gats i gossos.

Dels animals de companyia
Article 9
1. Són animals de companyia els animals domèstics que les persones mantenen generalment a
la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança, gaudeixen
sempre d'aquesta consideració els gossos i els gats.
2. Són animals de companyia exòtics els animals de la fauna no autòctona que de manera
individual depenen dels humans, hi conviuen i han assumit el costum del captiveri.
3. Resten exclosos d’aquesta denominació els animals salvatges no inclosos en la definició
anterior, les espècies protegides de la fauna autòctona i els animals que es crien per a la
producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’home. En resten exclosos també
els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
Article 10
1. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per a garantirne la salut.
2. Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut
pública, la vacunació o el tractament obligatori dels animals de companyia.
3. Els veterinaris de l’administració pública i les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur
un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el
qual ha d’estar a disposició de l’autoritat esmentada.
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Article 11
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a :
1. Identificar-los de forma indeleble i proveir-se del document sanitari, prèviament a la
inscripció en el Registre censal municipal, per un dels sistemes següents, que s’adaptaran en
tot cas a la normativa de la Unió Europea:
a) tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble,
b) identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip de lectura compatible i codi
alfanumèric.
En el cas de gossos catalogats com a perillosos, la identificació només pot fer-se amb el
sistema detallat a l’apartat b).
2. Censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini
màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició de l'animal o
del canvi de residència.
3. En el moment d’efectuar la inscripció censal, l’ajuntament facilitarà al propietari o posseïdor
de l’animal una placa o xapa acreditativa que haurà de portar l’animal, amb el codi del municipi
i el número de registre censal. El propietari o posseïdor de l’animal hi haurà de fer constar les
seves dades (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon) i el nom de l’animal.
4. Al censar l’animal s’han de facilitar, almenys, les dades del paràgraf anterior i: l’espècie,
raça, sexe, data de naixement, si es troba catalogat com perillós, si ha provocat atacs, el
sistema utilitzat d’identificació (tatuatge o microxip), número d’identificació i lloc marcatge; i
domicili habitual de l’animal.
5. L’ animal de companyia ha de portar de manera permanent la placa o xapa identificativa
facilitada per l’ajuntament en el moment de realitzar la inscripció censal.
6. Notificar a l'ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini d'un mes, qualsevol
modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l'animal.
7. Facilitar l'accés als serveis tècnics municipals i/o a la Policia Local per realitzar la inspecció
i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta Ordenança i de la legislació
sectorial aplicable.
8. Una ordenança fiscal podrà fixar les taxes que ha de percebre l’Ajuntament per la prestació
d’aquests serveis.
Article 12
Condicions dels gossos a la via i als espais públics.
1. A la via i als espais públics tot incloent-hi també a les parts comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos han
de complir els següents requisits:
a) Estar proveïts amb la identificació amb microxip o tatuatge.
b) Dur el document identificatiu.
c) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena, que no ocasionin lesions a l’animal.
d) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal on hi consti
el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor.
2. Els gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions addicionals quan
circulin per la via i els espais públics:
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a) Dur un morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
b) Anar lligats per mitjà d’un collar i una cadena o corretja que no sigui extensible i de longitud
inferior a 2 metres, sense que ocasioni lesiona a l’animal.
c) No poden ser conduits per menors de 18 anys.
d) No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per una persona.
3. Queda autoritzada la utilització del pipi-can, on n’hi hagi.
4. És prohibida la presència d'animals a les zones de joc infantil, i també en un radi de 5 metres
a l'entorn d’aquestes zones.
5. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts, estanys, i a la vora de les rieres. Així com
donar-los de beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques o banyar els gossos i altres
animals en les fonts i llacs dels parcs públics.
6. Es prohibeix alimentar qualsevol tipus d’animal (gossos, gats, coloms, etc.) a la via pública,
parcs o altres espais similars, amb excepció de les zones autoritzades per l’Ajuntament.
7. Els propietaris dels gossos o les persones que els condueixin queden obligats a respectar
les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials col·locats al municipi.

Article 13
Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, a més de tots aquells
que siguin sospitosos de patir malalties transmissibles a l’home, hauran de ser sotmesos
immediatament al reconeixement sanitari dels serveis veterinaris oficials.
Sens perjudici de les responsabilitats, que estableix el Codi Penal, per a les persones que
deixen animals en condicions de fer mal, el compliment d’aquest precepte recau, tant sobre el
propietari o posseïdor de l’animal, com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels
anteriors, sigui coneixedora dels fets i pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers.
Article 14
Animals de companyia abandonats i perduts
1. Es considera que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària.
En aquest supòsit, l’ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, per ell
mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que sigui
recuperat, cedit o sacrificat.
2. Es considerarà un animal perdut quan dugui identificació per localitzar el propietari i no vagi
acompanyat de cap persona.
3. Els animals de companyia perduts seran recollits pels serveis
comunicada al seu propietari, qui tindrà un termini de 10 dies
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que hagi originat
Un cop transcorregut aquest termini, si l’animal de companyia
propietari, l’animal es considera abandonat.

municipals, la recollida serà
des de la comunicació per
el manteniment de l’animal.
no ha estat retirat pel seu

4. Els centres de recollida d’animals abandonats, un cop transcorregut el termini legal per a
recuperar-los, poden sacrificar-los o donar-los en adopció, esterilitzats prèviament. El sacrifici i
l’esterilització d’aquests animals s’ha de fer sota control veterinari.
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Article 15
1. L’Ajuntament, per ell mateix o mitjançant associacions col·laboradores de protecció i defensa
dels animals, podrà comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o
tortura, si presenten símptomes d’agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions
indegudes.
2. L’Ajuntament pot també ordenar l’aïllament o comissar els animals de companyia en el cas
d’haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l’home, bé per sotmetre’ls a un
tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari.
Gossos potencialment perillosos
Article 16
1. Son gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, terrier
staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí
napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixin algun dels següents requisits: manifestin un caràcter marcadament
agressiu, hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres animals o les seves
característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del
Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Correspon
als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter
marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La
potencial perillositat s’haurà de determinar en atenció a criteris objectius, bé d’ofici o després
d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/una veterinari/ria habilitat/ada per a
aquesta tasca.
d) No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les
Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de les Comunitats
Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.
2. Als efectes del què disposa l’epígraf c) de l’apartat anterior, les persones propietàries o
posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
propietaris de l’animal agredit i als agents de l’autoritat que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària de l’animal, en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets, a la Policia Local o al Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament, i posar-se a la seva disposició.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat
veterinari a les autoritats sanitàries municipals en el termini de 15 dies d’haver iniciat
l’observació veterinària. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho
consideri necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor en un centre autoritzat per
sotmetre’l a observació veterinària tot essent les despeses ocasionades a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.
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Article 17
Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de prendre
les mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i
béns, i hauran de complir tots els requeriments previstos en la legislació vigent de gossos
potencialment perillosos.
2. En particular, les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de
tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn
i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els
mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest
tipus.
3. En la base se dades del Registre censal municipal, hi haurà un apartat específic per als
gossos potencialment perillosos en el que s’haurà d’especificar la raça i les altres
circumstàncies determinants de la potencial perillositat dels gossos, així com la referència de
l’assegurança que s’estableix en el paràgraf següent.
4. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de disposar
de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos que resideixin
habitualment a Cambrils i on ha d’estar censat. Prèviament a la inscripció en el Registre censal,
els gossos s’han d’identificar electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i
proveïr-se del document sanitari corresponent.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada 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 privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent
certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 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
sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la
sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat
comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment
perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement
per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment
dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix
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l’article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del
mateix Reial decret.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives.
En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint
amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament per tal que pugui
comprovar la seva vigència.
f) Aquesta llicència té una validesa de 5 anys tot podent ser renovada successivament.
g) Qualsevol variació de les dades que hi figuren ha de ser comunicada pel seu titular en el
termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
Article 18
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 pot ser comissat.
2. El comís té caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador a la visita de la
qual es tornarà al propietari/a, restarà sota la custodia de l’Ajuntament o serà sacrificat.
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció per raó de comís serà
a càrrec del propietari o posseïdor/a de l’animal.

Infraccions i sancions. Procediment sancionador.
Article 19
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades com a tals a la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, la Llei 10/1990, de
30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la present Ordenança.
2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin,
les persones a qui per la llei s’atribueixi els deures de preveure la infracció administrativa.

Protecció d’animals
Article 20
Infraccions
D’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, constitueixen infraccions
administratives en matèria de protecció dels animals les tipificades en aquesta Llei, i, en
particular, les especificades en els següents apartats:
1. Infraccions de caràcter lleu:
a) Incomplir les obligacions d’identificació mitjançant un sistema indeleble els animals de
companyia.
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b) Incomplir les obligacions d’inscripció en el registre censal municipal d’animals de companyia,
i les posteriors comunicacions preceptives (mort, la desaparició, transferència de l’animal, etc.).
c) No disposar de la targeta sanitària.
d) Portar els animals a la via i als espais públics sense una placa identificativa o qualsevol altre
mitjà adaptat al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i les dades del propietari.
e) La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena o collar.
f) 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 miccionar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.
g) Rentar animals a la via pública, fonts, estanys, lleres de rieres i platges.
h) Donar de beure aigua als animals amorrats a la boca de les fonts públiques o banyar els
gossos i altres animals en les fonts i llacs dels parcs públics.
i) Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.
j) La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent
senyal de prohibició.
k) Permetre l’entrada d’animals als locals o espais on és prohibit expressament, queden
exclosos els gossos pigall.
l) No evitar la fugida d'animals.
m) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
n) La venta d’animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels que tenen la potestat o la custòdia
o) Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, de risc o
de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals.
p) No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
q) No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.
r) La tinença d’animals salvatges sense autorització.
s) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els
causa perjudicis greus.
t) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui expressament
prevista en aquest article ni a la Llei 22/2003 de Protecció dels animals.
2. Infraccions de caràcter greu:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la
salut.
b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
c) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
d) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
e) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions
que allotgin animals.
f) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
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h) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
i) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
3. Infraccions de caràcter molt greu:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus a la
salut..
b) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la normativa d’aplicació .
c) Abandonar animals, si s’ha fet en circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
d) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus
d'actes.
e) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
f) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Article 21
Sancions
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 establerta per la Llei de protecció dels animals:
- Infraccions lleus: de 100 a 400 €
- Infraccions greus: de 401 € a 2.000 €
- Infraccions molt greus: més de 2.001 € a 20.000 €
3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’adequar-se als fets i, per
això, es tindran en compte els següents criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa.
d) La transcendència social.
4. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per
aquesta Ordenança correspon:
a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.
b) Als delegats territorials del Departament de Medi Ambient, les qualificades de greus.
c) Al conseller o consellera de Medi Ambient, les qualificades de molt greus.
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 i perjudicis
causats pels fets constitutius d’infracció.
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6. Procediment sancionador. Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions
tipificades per aquesta Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993,
del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de
la Generalitat, i també la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
del 13 de gener.

Gossos potencialment perillosos
Article 22
Infraccions
D’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció dels
animals les tipificades en aquestes Lleis, i, en particular, les especificades en els següents
apartats:
1. Infraccions de caràcter lleu:
a) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics sense que la persona que
els condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la llicència municipal i la certificació
acreditativa de la inscripció censal.
b) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics per menors de divuit
anys.
c) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una corretja o
cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.
d) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
e) Incomplir qualsevol de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en
aquesta ordenança i no tipificades en els següents apartats.
2. Infraccions de caràcter greu:
a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seva escapada o pèrdua.
b) Incomplir les obligacions d’inscripció en el registre censal municipal dels gossos
potencialment perillosos, i les posteriors comunicacions preceptives (mort, la desaparició,
transferència de l’animal, etc.).
c) Portar els gossos potencialment perillosos deslligats i/o sense morrió a les vies públiques, a
les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
d) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos o en el seu transport.
e) 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, implícitament o explícitament, indueixi a l’error.
f) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos
potencialment perillosos.
g) Adquirir un gos potencialment perillós per persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
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3. Infraccions de caràcter molt greu:
a) Abandonar un animal potencialment perillós la qual cosa succeeix quan no va acompanyat
de cap persona amb independència que dugui o no la identificació.
b) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència.
e) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
Article 23
Sancions
1. D’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, les infraccions en matèria d’animals potencialment perillosos se
sancionaran en multes de les quanties següents:
- Infraccions lleus: de 60,10 a 150,25 €
- Infraccions greus: més de 150,25 € a 1.502,53 €
- Infraccions molt greus: més de 1.502,53 € a 30.050,61 €
2. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’adequar-se als fets i, per
això, es tindran en compte els següents criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa.
d) La transcendència social.
3. La competència per imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions
tipificades per aquesta ordenança correspon als òrgans següents:
a) Als alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu.
4. 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 i perjudicis
causats pels fets constitutius d’infracció.
5. Procediment sancionador. Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions
tipificades per aquesta Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993,
del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de
la Generalitat, i també la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
del 13 de gener.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Amb la promulgació de la present Ordenança queda derogada l’anterior Ordenança sobre
tinença d’animals domèstics.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament el text en el BOP i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 LBRL, comptat a partir de
la recepció de la comunicació de l’acord per l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.

