
 
ANUNCI 

 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària celebrada el 
dia 16 de febrer de  2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 
 
“ Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de 
Tinença d’animals de Sant Vicenç dels Horts, segons el text que s’adjunta al present 
acord. 
Segon.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text de l’ordenança 
municipal de Tinença d’animals de Sant Vicenç dels Horts pel termini de trenta dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i al Tauler d’Edictes i pàgina web de 
l’Ajuntament. 
Tercer.- Concedir audiència als interessats, si s’escau, a l’efecte de presentació 
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa 
d’una còpia dels text íntegre de l’Ordenança. El termini d’audiència serà de trenta dies a 
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.  
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i audiència als interessats, la modificació d’Ordenança municipal de 
Tinença d’animals que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre la 
mateixa a l’Administració de l’Estat (Subdelegació del Govern a Barcelona) i Generalitat 
de Catalunya (Departament de Governació i Relacions Institucionals) amb l’acord 
d’aprovació definitiu.” 
 
 
 
 
 
El regidor responsable de Salut  
 
 
 
 
Francisco Manuel Infante Sánchez 
 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts, 24 de febrer de 2017 
 
 
 
 



PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
TINENÇA D’ANIMALS 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1. Tipologia d’animals 
 

1. Aquesta Ordenança regula la tinença d’animals al terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts. 

2. A l'efecte d’aquesta Ordenança, es distingirà entre animals de companyia,  domèstics 
i salvatges. 

3. Són animals domèstics els destinats a viure en domesticitat a la llar (com aus de 
corral, conills, coloms, etc.), llevat dels que aporten productes o usos de renda per a 
les persones. 

4. Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat que 
visquin amb les persones; en concret, totes les subespècies i varietats de gossos 
(Canis familiaris) i totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus). 

5. Són animals salvatges tots els que no són domèstics ni aporten productes o usos de 
renda per a les persones. 

6. És fauna salvatge autòctona la que comprèn les espècies animals originàries de 
Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de 
pas.  

 
Article 2. Normes generals 
 
1. Es permet amb caràcter general la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars, 
sempre que, higiènicament, les circumstàncies ho permetin i no es produeixi cap situació de 
risc sanitari, perill o molèsties per als veïns. 
 
2. Es prohibeix expressament deixar a patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres 
obertes animals que amb els seus sons, crits o cants puguin perjudicar el descans de veïns o 
els ocasionin molèsties evidents. 
 
3. La tinença d’animals salvatges fora del nucli zoològic l'ha d'autoritzar expressament  
l’Ajuntament. L’autorització ha d'especificar les obligacions de la persona propietària de 
l’animal i fer referència a les condicions higièniques i sanitàries i a les garanties per evitar les 
molèsties i el perill que puguin causar. 
 
Article 3. Animals domèstics 
 
1. Al nucli urbà de Sant Vicenç dels Horts es prohibeix terminantment l’establiment de bovins 
en producció làctica (vaqueries), estables, quadres i corrals de bestiar i aviram. 
 
 
2. La tinença d’aus de corral, conills, coloms i altres animals domèstics anàlegs a domicilis 
particulars, tant a terrasses com a patis i coberts es condiciona al fet que les circumstàncies 
de l’allotjament i l’adequació de les instal·lacions ho permetin, tant pel que fa a l’aspecte 



higiènic i sanitari com pel que fa a la inexistència d’incomoditats o perills per als veïns o 
altres persones. Amb caràcter general, i sempre que es compleixi l’apartat anterior, es limita 
la tinença d’aquests tipus d’animal a 4 individus per habitatge, llevat que es disposi d’una 
autorització expressa de l’Ajuntament. 
En el cas d’animals vinculats a federacions esportives, a més de complir la normativa pròpia 
de la federació, cal obtenir l’autorització de l’Ajuntament per al nombre d’animals que hi 
constin.    
    
Article 4. Activitats subjectes a l’Ordenança sobre activitats i instal·lacions 
  
1. L’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les 
activitats i instal·lacions constitueix el marc normatiu per a les activitats següents, 
enumerades a títol enunciatiu i no limitatiu. 
 
a) Els nuclis zoològics, considerats com a tals els que alberguin col·leccions zoològiques 
d’animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives de la 
reproducció, recuperació, adaptació i/o conservació d’aquests animals. S’inclouen en aquest 
grup: zoosafaris, parcs o jardins zoològics, circs, col·leccions zoològiques privades, granges 
cinegenètiques i altres agrupacions zoològiques. 

 
b) Les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics. S’inclouen en aquest 
grup: centres de cria, residències i refugis, escoles d’ensinistrament, centres de recollida 
d’animals, gosseres esportives, centres d’importació d’animals, laboratoris i centres 
d’experimentació amb animals. 
                   
c) Els establiments de venda d’animals. S’inclouen en aquest grup les botigues d’animals i 
qualsevol altre establiment de venda. 
 
d) Els establiments per a la pràctica de l’equitació: picadors, quadres esportives o de lloguer i 
altres establiments per a la pràctica eqüestre. 
 
2. Les activitats a què es refereix el paràgraf anterior hauran de disposar de l’autorització 
prèvia municipal. Per aconseguir-la han de reunir, com a mínim, els requisits següents: 
 
a) Les persones titulars d’aquestes han de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament 
anteriorment a la data d’inici de l’activitat. A la sol·licitud s'ha d’adjuntar, com a mínim,  la 
documentació següent: 
 

� Instància. 
� Document identificatiu del/de la titular de la sol·licitud. 
� Domicili de l’activitat i de la persona titular i el telèfon i l’horari en què es pot 

localitzar. 
� Tipus d’activitat que es pretén desenvolupar. 
� Llista de les matèries principals que s’hi fan servir i especificació de la quantitat 

màxima aproximada. 
� Document identificatiu del personal que ocuparà l’activitat. 
� Justificació de la titularitat del local. 
� Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI. 



� Fotocòpia de l’impost d’activitats econòmiques. 
� Dues fotografies de la façana. 
� Una fotografia de la persona titular o representant i fotocòpia del DNI. 
� Escriptura de constitució de societat/comunitat i fotocòpia del NIF. 
� Fotocòpia de l’escriptura de poders. 

 
b) Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari. 
 
c) Instal·lacions i equip idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment. 
 
d) Dotació d’aigua potable i de desguassos que evitin perjudicis per a l’entorn, les persones i 
els altres animals. 
 
e) Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material  
que hi està en contacte i dels vehicles utilitzats per transportar-los, en cas que n’hi hagi. 
 
f) Les instal·lacions han de garantir condicions de confort, durant tot l’any, en l’allotjament 
dels animals i el compliment del que sobre aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels 
animals. 
 
g) Han de disposar de sistema d’eliminació d’excrements i orins. 
 
h) Han de disposar d’un sistema de destrucció i eliminació de cadàvers i matèries 
descomponibles. 
  
i) Han de tenir un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari. 
  
3. Els establiments de venda, cria, guarda o recollida d’animals domèstics: 

 
a) Han de comptar amb l’assessorament i el control d’un veterinari. 
 
b) Han de portar al dia un llibre de registre en què s’han d’especificar per a cada animal les 
dades següents: 
 

� Data d’entrada 
� Procedència 
� Identificació d’espècie o raça 
� Data de sortida i destinació 

 
4. Els establiments de venda: 
a) Han de lliurar els animals desparasitats i lliures de qualsevol malaltia. 
b) L’existència d’un servei veterinari depenent de l’establiment que atorgui certificats de salut 
per a la venda dels animals no eximeix l’establiment de venda de  responsabilitat si hi ha 
malalties en incubació no detectades en el moment de la venda. 
c) Tenen prohibida l’exhibició d’animals als aparadors. 
 
5. En qualsevol transacció d’un animal de companyia s’ha de lliurar a la nova persona   



posseïdora de l’animal el document acreditatiu que identifica aquest, tal com s’estableix al 
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general 
d’animals de companyia. 
 
Article 5. Actuació subsidiària 
 
L’autoritat municipal pot ordenar el trasllat d’animals a un lloc més adequat quan no es 
compleixin les condicions dels articles 2, 3 i 4 i en portarà a terme, si és procedent, 
l’execució forçosa i subsidiària a càrrec dels administrats, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 93 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
TÍTOL  I 
 
NORMES GENERALS 
 
CAPÍTOL I 
 
NORMES SANITÀRIES 
 
Article 6. Serveis veterinaris i Administració 
 
1. Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de 
portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament 
obligatori, que ha d'estar a la disposició de l’autoritat municipal. També han de vetllar perquè 
tots els animals figurin inscrits al cens municipal. 

 
2. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar qualsevol malaltia transmissible       animal 
al servei municipal corresponent, perquè, independentment de les mesures zoosanitàries 
individuals, es posin en marxa les mesures higièniques i sanitàries corresponents de 
protecció civil. 
    
3. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d’animals 
de companyia i nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que 
s’estableixen per via reglamentària. En aquests casos, el sacrifici s’ha de fer sota el control i 
la responsabilitat d’un veterinari  (Llei 22/2003, de 4 de juliol, de Protecció dels animals i 
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel que s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als 
animals de companyia). 
 
Article 7. Animals de companyia i domèstics. Cartilla sanitària 
 
1. A partir de l’edat reglamentària en la normativa vigent (entre 3 i 6 mesos), les 
persones posseïdores de gossos i altres animals domèstics tenen l'obligació de vacunar-los 
contra les malalties objecte de prevenció. 
 
2. Cada persona propietària i/o posseïdora d’animals de companyia ha de tenir la   cartilla 
sanitària corresponent, en què s’han d'especificar les dades de l’animal, el seu estat sanitari i 
les dades precises de la identitat de la persona propietària. 



 
Article 8. Lesions 
 
1. Les persones propietàries i/o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a  
persones a causa de l’agressió tenen l'obligació de: 
a)  Facilitar les dades de l’animal agressor i les pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 
b)  Comunicar els fets al servei municipal corresponent en el termini màxim de 24 hores 
posteriors als fets i posar-se a la disposició de les autoritats municipals.                c) 
Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria al consultori veterinari que 
l’Ajuntament determini i complir les prescripcions que determini el veterinari. 
d) Presentar al servei municipal corresponent la documentació sanitària del gos i el certificat 
veterinari d’observació, en un termini no superior a 48 hores després de produïda la lesió i a 
14 dies després d’iniciada l’observació veterinària.  
e) Comunicar al servei municipal esmentat qualsevol incidència que es produeixi (mort de 
l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d’observació veterinària. 
 
2. L’autoritat municipal, quan ho consideri necessari i les circumstàncies ho   aconsellin, pot 
obligar a recloure l’animal agressor durant el període             d’observació veterinària al 
centre o consulta veterinària d’exercici lliure que l’Ajuntament determini. Si l’animal té 
persona propietària coneguda, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec. 
 
3. L’Ajuntament pot ordenar l’aïllament dels animals de companyia o confiscar-los en cas que 
se’ls hagués diagnosticat alguna malaltia transmissible a les persones a fi de  sotmetre’ls a 
un tractament curatiu adequat o de sacrificar-los per motius sanitaris o humanitaris. 
 
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
resolts amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar per 
motius de seguretat, sanitaris i humanitaris i sempre sota criteri facultatiu l’adopció de la 
castració o sacrifici de l’animal.      
 
 
CAPÍTOL II 
 
CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA I DELS GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Article 9. Animals de companyia: cens  
1. Les persones posseïdores o propietàries de gossos i gats els han de registrar en el  cens 
municipal d’animals de companyia corresponent en el termini màxim de tres mesos, 
comptats a partir de la data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de l’animal, 
facilitant, com a mínim, les dades següents: 
a) Dades de la persona propietària o posseïdora de l’animal: nom i cognoms,                  
DNI, domicili i telèfon.  
b) Dades de l’animal: espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema                  
d’identificació i codi d’identificació. 
c) El propietari de l’animal estarà obligat a seguir el procediment que es determini per 
facilitar les dades genètiques de l’animal amb la finalitat de identificar les deposicions a la via 



pública. L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració i adhesió per a la gestió 
d’aquestes dades així com la execució del sistema de control específic. 
 
2. En el moment de registrar-los en el cens municipal, s'ha de donar a la persona propietària 
o posseïdora la xapa censal municipal, que s'ha de col·locar al collar de l’animal per dur-la 
permanentment. 

 
Article 10. Gossos potencialment perillosos. Llicència 
       
1. Les persones propietàries de gossos considerats potencialment perillosos han d’inscriure el 
gos en un apartat específic del cens municipal d’animals de companyia. Es consideren així els 
gossos que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a encreuaments entre aquestes: 

• Bullmastiffs 
• Dòberman 
• Dog argentí 
• Dog de Burdeos 
• Fila brasileiro 
• Mastí napolità 
• Pit bull 
• Presa canari 
• Rottweiler 
• Terrier Staffordshire americà 
• Tosa japonès 

 
2. No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat 
i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests 
animals. 

 
3. Com a condició indispensable per a la tinença i la inclusió posterior en el registre   
d’animals potencialment perillosos, les persones propietàries dels animals esmentats han de 
sol·licitar a l’Ajuntament una llicència específica i presentar-hi la  documentació següent: 
a) Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys 
que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals. 
b) Certificat de penals. 
c) Un certificat d’aptitud psicològica i de capacitat física. 
d) La documentació habitual per censar qualsevol animal. 
 
 
Article 11. Identificació homologada d’animals de companyia 
 
1. Els animals de companyia han de portar necessàriament, a més de la xapa censal,  una 
identificació pròpia, que s'ha de fer mitjançant la implantació d’un transponder homologat o 
d’un tatuatge indeleble, de conformitat amb el Decret de la Generalitat de Catalunya 
328/1998, de 24 de desembre. 
 



2. Qualsevol d’aquests dos mètodes d’identificació han d'efectuar-se durant els tres mesos 
següents a la data del naixement de l’animal i han de constar en qualsevol document que 
faci referència a l’animal. 
 
 
Article 12. Baixes al cens 
 
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals domèstics de companyia tenen 
l'obligació de notificar a l’Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, la mort, la 
desaparició, la cessió, el canvi de residència o qualsevol altra modificació de les dades que 
figurin en el cens d’animals de companyia i de donar les dades de la nova persona 
propietària i/o la nova adreça, quan procedeixi. 
 
2. En cas de mort, s’ha de lliurar la xapa censal.   
 
 
 
CAPÍTOL III 
 
NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 13. Salut i benestar 
 
1. Sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, les persones 
posseïdores d’un animal de companyia tenen l'obligació de garantir la salut i el benestar 
d'aquest mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higièniques i sanitàries 
adequades a la seva espècie. En aquest sentit, han d’estar vacunats, desparasitats, allotjats, 
alimentats i controlats correctament. 

 
2. Les persones posseïdores d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, 
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, 
llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi i per satisfer les seves 
necessitats vitals. 
 
Article 14. Condicions de l’espai 
 
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 habitacle espais inferiors a 6m2, llevat dels 
que romanguin a les caneres municipals. 
 
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació,       sense 
llum o en condicions climàtiques extremes. 

 
3. La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer diàriament 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 forma permanent. Així 
mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la 
intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable, ha d’estar convenientment airejat i s’ha de 
mantenir permanentment en un bon estat de conservació i neteja. 
 
5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o 
balcons. 
 
6. Es limita, amb caràcter general, la tinença de més de 4 gossos o gats al mateix  
habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
 
Article 15. Condicions de l’espai per a gossos perillosos 
 
1. Les persones propietàries de gossos perillosos i/o de vigilància han de tenir-los de manera 
que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar qui 
circuli per la via pública. 
 
2. S’ha de col·locar en un lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un gos 
potencialment perillós al recinte així com de la presència d’un gos de vigilància. 
 
3. En tot cas, 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 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 evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 
 
 
Article 16. Prohibicions 
 
De conformitat amb la legislació aplicable, és expressament prohibit: 
1.  Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els 
causi sofriments o danys injustificats. No es considera maltractament quan s’actua com a 
autodefensa o defensa de qualsevol persona que sigui atacada per un animal. 
2.  Abandonar-los. 
3.  Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari. 
4.  Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista de la seguretat del 
vianant. 
5.  Practicar-los mutilacions. 
6.  No facilitar-los l’alimentació necessària. 
7.  Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació. 
8.  Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració. 
9.  Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització de qui en tingui 
la pàtria potestat o la custòdia. 
10. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia. 



11. Utilitzar-los en espectacles, lluites i altres activitats, si això els pot ocasionar patiment o 
els fa ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de 
les persones que els contemplen. Sant Vicenç dels Horts no té tradició de festes amb bous 
sense mort de l’animal i, per tant, també hi són expressament prohibits els correbous. 
 
12. Practicar la caça i captura d’ocells vius de longitud inferior a 20 cm., llevat dels casos 
excepcionals autoritzats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
13. Practicar la caça i captura, amb qualsevol mètode, de qualsevol exemplar de fauna 
salvatge autòctona declarada protegida, llevat dels casos autoritzats pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 17. Responsabilitats 
 
La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que  
ocasioni a persones, béns, vies o espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 1905 del Codi Civil. 
 
 

TÍTOL II 
 
PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I A ESTABLIMENTS PÚBLICS 
 
CAPÍTOL I 
 
NORMES GENERALS 
 
Article 18. Circulació per l’espai públic 
 
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais 
públics, els gossos han d’anar lligats amb corretja o cadena i dur collar amb la xapa 
numerada del cens. 
 
2. Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement 
previsible, atesa la seva naturalesa i les seves característiques. Especialment han d'anar 
lligats i amb morrió els gossos esmentats a l’article 10.1 d’aquesta Ordenança i, en cap cas, 
aquests últims no poden conduir-los persones menors de setze anys. 
 
3. L’ús de morrió pot ordenar-lo l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre durin aquestes. 
 
4. A diversos punts i zones verdes de la població, l’Ajuntament instal·larà espais amplis 
dotats de tancament i serveis adients amb la finalitat de que els propietaris dels gossos 
puguin deixar als animals pel seu esbarjo, amb les següents especifitats: 
 
a. aquests espais estan dedicats de manera exclusiva per als gossos. 
 



b. els animals podran estar sense lligar ni morrió, amb excepció dels gossos considerats 
potencialment perillosos segons la normativa específica, a més dels que pel seu 
comportament agressiu, puguin representar perill per altres animals. 
 
c. els responsable del gos ha de recollir les deposicions i dipositar-les als contenidors, a més 
de estar present en tot moment i complir les normes de civisme i convivència, disposant el 
necessari de manera que l’animal no representi cap risc o molèsties per a la resta dels 
usuaris. 
 
Article 19. Ús de transports públics 
 
1. El trasllat de gossos i gats mitjançant el transport públic s’ha de fer d’acord amb les 
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en 
cada cas. 
 
2. Els gossos pigall poden circular lliurement als transports urbans, sempre que els 
acompanyi l'amo i compleixin les condicions higièniques i sanitàries i de seguretat que 
preveu aquesta Ordenança. 
 
Article 20. Altres espais 
 
1. Es prohibeix expressament l’entrada i la permanència d’animals a qualsevol tipus 
d’establiment on es manipulin, emmagatzemin, venguin o serveixin productes alimentaris. 
Les persones propietàries d’aquests locals han de col·locar en un lloc visible el senyal 
indicatiu d'aquesta prohibició i són responsables que es compleixi. 
 
2. També es prohibeix: 
a) La circulació o la permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques. 
b.1) La circulació o permanència de gossos i altres animals als parcs i jardins, quan es portin 
sense lligar o sense morrió, llevat que hi hagi indicació expressa en sentit contrari. 
b.2) La circulació o permanència de gossos i altres animals, encara que estiguin lligats i amb 
morrió, en les zones d’esbarjo infantil. 
b.3) La circulació o permanència de gossos i altres animals, encara que estiguin lligats i amb 
morrió a prop de fonts públiques quan alterin o dificultin el seu correcte ús per part dels 
usuaris. 
c) Facilitar aliments a gossos i altres animals en places, parcs, carrers, portals i altres zones 
comunitàries. 
d) Alimentar els gossos i els gats vagabunds, i altres animals salvatges, especialment 
coloms, porcs senglars, l’espai públic llevat que l’Administració municipal ho hagi autoritzat 
expressament. 
 
3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, comerços no 
alimentaris i similars, poden prohibir a criteri seu l’entrada i la permanència d’animals als 
seus establiments. Encara que les autoritzin, han d'exigir que portin un morrió posat i que 
vagin subjectes per corretja i cadena. 
 
4. Les limitacions i prohibicions no s'apliquen als gossos pigall dels invidents. 
 
 



Article 21. Deposicions a la via pública 
 
1. Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, 
als espais tancats d’esbarjo i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit humà. És 
responsable de l’eliminació d’aquestes deposicions la persona posseïdora de l’animal, sense 
perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària. 
 
2. Els excrements s'han d'introduir en bosses impermeables (plàstic), que s’han de tancar 
correctament i aquestes s’han de dipositar en contenidors d’escombraries situats a la via 
pública o a les papereres col·locades a les zones especials reservades per als gossos (pipicà). 
És prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams de la xarxa de 
sanejament.  
 
 
CAPÍTOL II 
 
RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS ABANDONATS 
 
Article 22. Animals abandonats 
 
1. Es considera gos o gat abandonat l'animal que no porta cap identificació visible del seu 
origen o de la persona propietària i que no va acompanyat de cap altra persona. En aquest 
cas, l’Ajuntament s'ha de fer càrrec de l’animal i l'ha de retenir fins que sigui recuperat, cedit 
o sacrificat si hi ha motius de tipus humanitari o sanitari que ho aconsellin (article 11.1, Llei 
22/2003, de 4 de juliol). 
 
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. 
 
3. Si l’animal porta identificació, s’ha d'avisar la persona propietària, que té un termini de 
deu dies per recuperar-lo, després d'abonar totes les despeses originades. Un cop 
transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal, se l'ha d'avisar 
novament i reobrir un nou termini de deu dies, un cop transcorregut el qual l’animal pot ser 
cedit, acollit temporalment o adoptat. 
 
Article 23. Mesures prèvies a l’adopció 
 
L’animal apte per ser adoptat o cedit ha de ser desparasitat, vacunat, esterilitzat i identificat 
prèviament a l’adopció. Les despeses generades les ha d'abonar la persona que adopti 
l’animal. 

 

 
 
 
 
 



TÍTOL III 
  
SANCIONS 
 
 

QUADRE DE SANCIONS 
 
 
 
 
 

        2.1 Existència de risc sanitari, perill o molèsties per al veïnat  GREU 
        2.2 Perjudicar el descans del veïnat o ocasionar molèsties evidents GREU 
        2.3 Tenir animals salvatges als habitatges sense autorització GREU 
       3.1 Exercir les activitats indicades al nucli urbà GREU 
     3.2 (A)  No disposar d’instal·lacions adequades GREU 
     3.2 (B) Superar el nombre d’animals permesos GREU 
        4.2 Incomplir els requisits establerts GREU 
     4.3 (A)    No disposar de veterinari assessor GREU 
     4.3 (B) No portar al dia el llibre de registre GREU 
     4.4 (A) No lliurar els animals desparasitats o lliures de malaltia GREU 
     4.4 (B) No fer-se responsable d’animals venuts amb malalties en incubació MOLT GREU 
        4.5          Fer transaccions d’animals de companyia sense documentació d' 

identificació 
          
GREU 

        6.1 No portar l’arxiu ordenat segons aquest article GREU 
        6.2 No comunicar les malalties transmissibles a l’Ajuntament GREU 
        6.3 Incomplir el que es regula GREU 
        7.1 No tenir vacunat un animal de companyia contra malalties objecte de 

prevenció 
          
GREU 

       7.2 No disposar de cartilla sanitària de l’animal    LLEU  
       8.1 (A) No facilitar les dades de l’animal agressor GREU 
       8.1 (B) No comunicar els fets a l’Ajuntament GREU 
       8.1 (C) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària GREU 
       8.1 (D) No presentar la documentació sanitària o el certificat veterinari   GREU 
       8.1 (E)    No comunicar les incidències que es produeixin durant el període 

d’observació 
          
GREU 

        9.1 No censar l’animal de companyia GREU 
        9.2 No dur la xapa censal LLEU 
       10.1 No registrar un gos potencialment perillós GREU 
       10.2 Adquirir un gos potencialment perillós una persona menor d’edat o 

privada judicialment o governativament de tenir-ne 
           
GREU 

       10.3 No contractar les persones propietàries de gossos potencialment 
perillosos l’assegurança de responsabilitat civil 

           
GREU 

       11 No disposar del sistema d’identificació regulat LLEU 
       12  No comunicar la mort, la desaparició o la transferència de l’animal LLEU 
       13.1   Mantenir l’animal en condicions inadequades GREU 
       13.2 No satisfer les seves necessitats vitals GREU 
       14.1 No disposar d’espai suficient o d’aixopluc contra la intempèrie GREU 
       14.2 Mantenir l’animal en condicions extremes GREU 
       14.3 No netejar, desinsectar o desinfectar correctament els allotjaments dels            



animals GREU 
       14.4 Mantenir permanentment lligat en un espai reduït els animals de 

companyia, sense accés a caseta o aixopluc 
           
GREU 

       14.5 Tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons GREU 
       14.6 Superar el nombre d’animals permesos GREU  
       15.1    No tenir els gossos potencialment perillosos o de vigilància amb les 

condicions de seguretat requerides 
           
GREU 

       15.2 No col·locar el cartell esmentat en aquest article LLEU 
       15.3 No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions 

que alberguin gossos potencialment perillosos 
           
GREU 

        16.1 Maltractar els animals MOLT GREU 
       16.2 Abandonar-los MOLT GREU 
       16.3 Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic 

i sanitari 
                  
GREU 

       16.4 Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista de 
seguretat dels vianants 

 
GREU 

       16.5 Practicar-los mutilacions no controlades per un veterinari MOLT GREU 
       16.6 No alimentar-los correctament GREU 
       16.7 Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació per altres 

adquisicions 
           
GREU 

       16.8 Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració GREU 
       16.9 Vendre’ls a menors de 14 anys o a incapacitats GREU 
       16.10 Exercir la venda ambulant GREU 
       16.11 Utilitzar animals en espectacles, lluites i altres activitats que els puguin 

ocasionar patiment o ferir la sensibilitat de les persones del públic. 
MOLT GREU 

       16.12 Promoure curses de braus o correbous. MOLT GREU 
       16.13 Caçar o capturar individus d’espècies de fauna autòctona protegida MOLT GREU 
       18.1 No portar corretja o collar GREU 
       18.2 Circular sense morrió els gossos potencialment perillosos o aquells als 

quals l’autoritat municipal hagi ordenat que en portin 
           
MOLT GREU 

18.4 a no disposar el responsable de l’animal les mesures necessàries per 
evitar danys o molèsties a la resta dels usuaris als espais tancats 
d’esbarjo pels gossos. 

LLEU 

18.4 b no recollir les deposicions de l’animal als espais tancats d’esbarjo 
pels gossos 

LLEU 

       20.1 Presència d’animals als establiments i llocs prohibits per aquest article GREU 
      20.2(a) Presència d’animals a la piscina pública GREU 
      20.2(b) Presència d’animals sense lligar o sense morrió als parcs i jardins, llevat 

que hi hagi indicació expressa en sentit contrari. O a prop de fonts 
públiques quan alterin o dificultin el seu correcte ús per part dels 
usuaris 

           
GREU 

      20.2(c) Facilitar aliments als animals vagabunds, sense autorització municipal GREU 
20.2 (d) Presència d’animals en zones d’esbarjo infantil. MOLT GREU 
      20.3   Presència d’animals sense morrió i/o corretja als establiments públics GREU 
      21.1  Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a 

l’esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gossos 
            
MOLT GREU 

      21.2 No col·locar les deposicions fecals als llocs establerts per fer-ho GREU  
 



 

                                   QUANTIA DE LES SANCIONS 

 

                            MOLT GREU                        De 300, 01 €  a 450 € 
                            GREU                                   De 150, 01 €  a 300 € 
                            LLEU                                    De 90 €  a 150 €  
 
 
Article 24. Competència i procediment 
 
El procediment sancionador aplicable a aquesta Ordenança és el que estableix la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de 
competència de la Generalitat. 
 
Les infraccions són objecte de sanció a càrrec de l’alcalde/ssa. No obstant això, 
l’alcalde/ssa, en compliment de les prescripcions legals corresponents, pot delegar la seva 
competència sancionadora en altres òrgans municipals. Així mateix, la competència 
sancionadora pot delegar-se en l’òrgan al qual, per desconcentració, se li atribuieix 
competència per raó de la matèria. 
 
 
Article 25. Prescripció de les infraccions i les sancions 
 
Les infraccions i sancions recollides en l’Ordenança present que no tinguin un termini 
específic de prescripció de conformitat amb la legislació sectorial, prescriuran en els terminis 
establerts en la normativa general de procediment administratiu: és a dir, les infraccions molt 
Greus prescriuran en el termini de 3 anys; les greus, en 2 anys i les lleus, en 6 mesos, a 
comptar des de la data de comissió de la infracció. 
 
Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el 
termini de 3 anys; les greus, en el termini de 2 anys i les lleus, en el termini d’1 any, a 
comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui definitiva en via 
administrativa. 
 
 
Article 26. Fórmules alternatives. 
 
26.1. Reparació del dany 
 
1. Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador poden 
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient. 
 
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de dur a terme 
accions educatives per reparar el dany, com treballs voluntaris i/o cursos monogràfics, 
determinarà la possibilitat que l’instructor proposi a l’òrgan competent per sancionar el 



sobreseïment de l’expedient sancionador, un cop la persona infractora acrediti haver reparat 
davant la comunitat el dany ocasionat, amb la participació en cursos o realització de treballs 
de caràcter voluntari. 
 
3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits que la persona 
responsable de la infracció sigui reincident en actituds qualificades com a infraccions en 
l’Ordenança present. 
 
26.2. Treballs voluntaris 
 
1. Amb la finalitat de reparar tant com pugui els danys ocasionats a la resta de la ciutadania 
com a conseqüència d’una conducta infractora, l’òrgan competent per sancionar pot 
condonar la sanció a canvi que la persona infractora es comprometi a desenvolupar treballs 
voluntaris en benefici de la resta de la comunitat o a reparar els danys causats per accions 
similars. 
 
2. Atès el caràcter voluntari d’aquests treballs, no seria considerada una sanció. 
 
26.3. Cursos monogràfics 
 
Amb la finalitat expressada en els articles anteriors, l’Ajuntament pot organitzar cursos 
monogràfics destinats a la formació en la tinença d’animals, per tal d’evitar la comissió de 
futures conductes infractores. La participació en aquests cursos tindrà caràcter voluntari. 
 
Article 27. Terminació del procediment sancionador. 
 
1. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, és podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedeixi segons el quadre de 
sancions. 
 
2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé càpiga imposar una sanció 
pecuniària i altre de caràcter no pecuniari però s’ha justificat la improcedència de la segona, 
el pago voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, 
implicarà la terminació del procediment, a excepció d’allò  relatiu a la reposició de la situació 
alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la 
comissió de la infracció. 
 
3. En ambdós casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent 
per a resoldre el procediment aplicarà reduccions del 20 % sobre l’import de la sanció 
proposada, sent aquests acumulables entre sí. Les esmentades reduccions, deuran estar 
determinades en la notificació d’iniciació del procediment i al seva efectivitat estarà 
condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa 
contra la sanció. 
 
Disposicions addicionals 
 

1. El què disposa aquesta Ordenança serà d’aplicació supletòria respecte al règim 
sancionador previst en les lleis sectorials. 

2. En tot cas, no poden sancionar-s els fets que hagin estat sancionats de manera 
penal o administrativa en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament. 
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