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TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, la tinença i la possessió
d’animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics
que es troben de manera permanent o temporal a Vilafranca del Penedès, amb
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores o del
lloc de registre de l’animal.
2. Les finalitats de la present Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments
d’animals i preservar la tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones.
3. La present Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i
el benestar col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores d’animals o no,
puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i
als drets de tothom.
4. Aquesta Ordenança considera als animals éssers sensibles, que senten i, per tant,
deixen de ser considerats objectes.
Article 2. Fonaments legals
1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de l’habilitació legal continguda en l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, en la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que reconeix que els
municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi democràtic en què
es fonamenten, en l’àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals es
projecta llur autonomia, i que atorga la capacitat i legitimitat als ajuntaments per
regular, entre d’altres, en l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana.
2. Així mateix, aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de
tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d’ordenar les relacions de
convivència ciutadana, s’estableix en els articles 139 i següents de la Llei estatal
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. L’Ordenança troba emparament específic en el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
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Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
Aquesta Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Vilafranca del Penedès.
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
Estan obligades a l’observança i al compliment d’aquesta Ordenança totes aquelles
persones propietàries i/o posseïdores d’animals. Així mateix qualsevol persona té el
deure de complir les normes generals contingudes en aquesta Ordenança.
Article 5. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
Tothom té dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los.
Tothom té dret a denunciar els incompliments que presenciï o dels quals en tingui
coneixement cert i precís.
L'Ajuntament té el deure de vetllar per la protecció dels animals sense perjudici de
vetllar així mateix per la seguretat de les persones i dels seus béns i per la millora de
la convivència.
L’Ajuntament està obligat a atendre les denúncies, reclamacions o suggeriments de
les persones i exercir les accions pertinents.
Article 6. Entitats de protecció i defensa dels animals
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, són entitats de protecció i defensa dels animals
les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre
d’altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.
2. La participació de les entitats de protecció i defensa dels animals serà la prevista
en les normes municipals que regulen la participació ciutadana (actualment,
Reglament orgànic municipal). Es crearà una comissió municipal, integrada per
entitats i grups municipals, que faci el seguiment del Pla Municipal d’Atenció als
Animals de Companyia i de Tinença Responsable
i de l’aplicació d’aquesta
ordenança.
3. Les entitats de protecció i defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d'animals i tindran la condició
d'interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals sempre que s'hi personin.
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Article 7. Accés a la informació relativa als animals
1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació
relativa als animals de la qual, en relació amb l'aplicació d'aquesta ordenança,
disposin l'Ajuntament i els organismes amb responsabilitats publiques en matèria de
protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de l'Ajuntament.
2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que regula
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la
informació, de participació publica i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.
Article 8. Foment de la tinença responsable i del civisme

1. L’Ajuntament promourà activitats de sensibilització, foment d’actituds
cíviques i tinença responsable d’animals, tals com campanyes d’esterilització i
microxip, sessions formatives a les persones propietàries o posseïdores
d’animals, per tal de fer efectiva la corresponsabilitat entre la ciutadania.
2. L’Ajuntament fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats i recursos, la
funció social dels animals de companyia envers la gent gran i les persones amb
discapacitats.

TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Article 9. Definicions i compromisos
Als efectes d’aquesta, s’entén per:
1. Acolliment d'animals: Acte de lliurament d'un animal abandonat o perdut a una
persona que desitgi fer-se'n càrrec de forma temporal. Des de l'ajuntament es
promourà que la cessió es faci tot seguint la normativa que exigeix identificació,
esterilització (certificat de compromís d'esterilització), entrevista que garanteixi
l'aptitud per l'acolliment, contracte i si fos oportú repartiment de les despeses.
2. Adopció d'animals: Acte de lliurament d'un animal abandonat a una persona que
desitgi fer-se'n càrrec de forma permanent. Des de l'ajuntament es promourà que la
cessió es faci tot seguint la normativa que exigeix identificació, esterilització
(certificat de compromís d'esterilització), entrevista que garanteix l'aptitud per
l'adopció i contracte.
3. Animal abandonat: 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
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posseïdora. També tindran aquesta consideració aquells animals de companyia que
hagin estat recollits pel servei de recollida d’animals municipal o dipositats al centre
d’acollida d’animals que portin identificació, una vegada s’hagi notificat a la persona
propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i per abonar
les despeses originades i no l’hagi recuperat dins el termini establert.
4. Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, així
com també els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre
producte tradicionalment utilitzat per a l'ésser humà.
5. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen a la llar amb
qui els uneix un vincle afectiu. Als efectes d’aquesta ordenança, totes les varietats i
espècies de gossos, gats i fures, així com les espècies que en el futur pugui
determinar la normativa aplicable.
6. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, i hi conviu en condicions de reclusió. En
consonància amb el respecte pels drets dels animals, la tinença d’animals exòtics
dins les llars vilafranquines no serà promoguda per l’administració local. La retenció
d’animals exòtics per lleure personal és una pràctica que hauria d’anar desapareixent
pel perjudici que suposa a aquests la retenció i l’empobriment ambiental i es veu
vulnerat el seu dret a tenir un comportament natural.
7. Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses
on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els
gossos i els cavalls.
8. Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones.

9. Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o
de la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona. En
aquest supòsit, serà recollit pels serveis municipals i es traslladarà a centres
d’acollida o a d’altres establiments adequats fins que sigui recuperat pel seu
propietari previ pagament de les despeses originades.
10. Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i
pobles compartint territori geogràfic amb les persones, (colom roquer, gavià
argentat, estornell i d’altres espècies de fauna salvatge no autòctona que determini
la legislació sectorial.
11. Àrea d’esbarjo per a gossos: Àrea d'esbarjo caní o parc caní: espai reservat per a
l'esplai caní on, sota supervisió i control, els gossos puguin gaudir, córrer i jugar solts
sense riscos.
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12. Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir
els animals.
13. Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a
establiments de venda o d’altres.
14. Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries
de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas.
15.
Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
16. Gat de colònia: gat urbà, lliure, no socialitzat amb els éssers humans, que viu de
manera habitual a les colònies establertes a tal efecte, que està esterilitzat o en vies
de ser-ho i és alimentat complint amb el protocol establert per l’Ajuntament.
17. Gat feral: Els gats ferals són membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus),
però estan poc o gens socialitzats amb els éssers humans i per tant no són ni
adoptables ni en condicions normals viurien a gust dins d'una llar convencional. Els
gats ferals són gats descendents d'altres gats ferals i rarament són els supervivents
de gats casolans abandonats o extraviats. Els gats ferals porten vides saludables i
naturals en el seu propi espai, la seva llar és a l'aire lliure.
18. Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment on es
guarda i es té cura dels animals de companyia, com ara les residències, les escoles
d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centre d’importació
d’animals.
19. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda
i els centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels
particulars on s’efectuïn vendes o altres transaccions amb animals i els de similars
característiques que es determinin per via reglamentària. Queden excloses les
instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o
d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen a l’agricultura.
20. Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l'experiència sensorial
aversiva que produeix accions motores protectores i que donen com a resultat
l'aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de conducta específics de
l'espècie, com ara la conducta social. Això significa no acceptar l'ensinistrament per
càstig, aversiu i sotmetiment. Només es permet l'educació canina per reforç positiu.
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21. Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d'ansietat i temor, com
són vocalitzacions d'angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o
redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix, micció,
defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil•les, taquicàrdia o
contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i
altres espasmes musculars.

Capítol I. Limitacions a la tinença i altres prohibicions i prescripcions
Article 10. Prohibicions
Queda expressament prohibit, respecte als animals:

1. Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los negativament de manera física,
psicològica o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica (tingui o no una presumpta
voluntat educativa) que els produeixi com a resultat patiment o danys físics o
psicològics.
2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o el
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
3. Abandonar-los i/o alliberar-los i/o no evitar la fugida d'animals.
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista, de benestar, de
seguretat, higiènic i sanitari.
5. No facilitar-los l'alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir
uns bons nivells de nutrició i salut.
6. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts del
cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en
cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut de l'animal o per
limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
7. Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les cessions entre els
particulars quan es limitin a animals de companyia en qualitat de rescat sota
contracte privat amb identificació, compromís d'esterilització i esterilitzat, no
tinguin ànim de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
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8. Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als
espais públics llevat de la cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats
o perduts mitjançant l'Ajuntament, els centres d'acollida d'animals de
companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.
9. Vendre animals a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
10. Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via, als espais públics i
als passadissos interiors dels establiments comercials col•lectius. Traslladar
animals salvatges en captivitat per mitjà del transport públic. La criança
d'animals salvatges en captivitat.
11. Matar-los. Posar fi a la seva vida sense una causa humanitària que ho
justifiqui i sense els mitjans a l'abast perquè no pateixin dolor ni angoixa. La
mort d'un animal és un acte veterinari. Només en defensa pròpia es podria
justificar donar mort a una animal, mai en un context lúdic.
12. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa
d'animals. Vendre'ls o cedir-los a les persones menors de setze anys i a les
persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la
custòdia.
13. Pidolar amb animals o exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
14. Utilitzar i/o exhibir animals salvatges, encara que no es tracti d'espècies
protegides, en els circs, espectacles públics o altres activitats que es trobin de
manera permanent o temporal al municipi de Vilafranca així com l'entrada i/o
la instal·lació d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en
l'espectacle.
15. En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i si
es disposa d'autorització expressa, i la captura d'animals, llevat la que
realitzen els serveis autoritzats en la funció de protegir la salut pública i la
seguretat.
16. Sotmetre'ls a treballs inadequats i abusius pel que fa a les característiques
dels animals i a les condicions de benestar, higièniques i sanitàries.
17. La circulació de gossos acompanyant qualsevol vehicle rodant (skates, patins,
patinets, bicicletes, subways, etc) [en compliment de la normativa de
circulació i en vies d'evitar accidents).
18.Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels
cadells, durant més d'una hora o limitar-los, de forma duradora, el moviment
necessari. Mai podran estar lligats en espais reduïts.
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19.Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar el seu benestar tant
físicament com psicològicament.
20.Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat dels animals en el transport i d'acord amb el que preveu l'article 11.
21. Utilitzar animals en baralles i en atraccions firals, en atraccions giratòries amb
animals vius lligats i altres assimilables, així com les matances públiques
d'animals i tir al colom i altres pràctiques similars.
22. Organitzar, promoure, facilitar la celebració o participar en correbous (festes
amb bous sense mort de l'animal) i altres activitats assimilables.
23. Organitzar, promoure, facilitar o participar en activitats i/o espectacles de
qualsevol naturalesa que incloguin humiliació, patiment (físic o psíquic) o mort
de l'animal, així com la simulació d'aquests tipus d'activitats i/o espectacles
amb animals vius, sigui quina sigui la seva finalitat.
24. Utilitzar animals en espectacles, filmacions i altres activitats publicitàries,
culturals o religioses o qualsevulla altra activitat que els puguin ocasionar dany
o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o tractaments
antinaturals, o que els causin estrès o que poden ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.
25. Fotografiar i/o captar imatges d'animals per al cinema, la televisió, xarxes
socials o altres mitjans de difusió o per a ús particular, que reprodueixin
escenes de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense disposar de
l'autorització municipal prèvia per garantir que els danys siguin simulats i els
productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l'animal.
26. Molestar, alimentar -tret de l'alimentació autoritzada a les colònies
controlades de gats ferals i la col•locació de menjadores per a ocells
passeriformes-, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat
dels controls autoritzats de poblacions d'animals.
27. La criança d'animals de companyia en domicilis particulars. Només és
permesa la criança d'animals de companyia en el cas que estigui legalitzada
l'activitat com a tal, en els llocs i amb les condicions prèviament establertes.
28. Exhibir o passejar animals salvatges per les vies i espais públics, quan la seva
tinença sigui permesa.
29. La tinença i el comerç de primats i qualsevol altre tipus de transacció i la
cessió de primats entre particulars, així com els centres de cria i
subministradors de primats per experimentació i els centres de cria d'animals
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salvatges en captivitat. En tot cas, la tinença de primats podrà ser
expressament autoritzada en el cas d'institucions, centres de rescat, refugis i
entitats acreditades preferentment de manera transitòria cap a un refugi més
apropiat, la finalitat de les quals sigui la preservació i la conservació d'aquests
animals.
En cas d'indicis raonables d'incompliment, per part de les persones propietàries o
posseïdores, de les estipulacions d'aquesta ordenança, l'Ajuntament pot ordenar,
com a mesura cautelar, sigui amb caràcter provisional o definitiu, el comís i trasllat
dels animals a un establiment adient, amb càrrec a aquelles, i adoptarà qualsevol
altra mesura addicional que es consideri escaient.
Article 11. Maltractament d’animals
1. Ningú pot provocar patiments o maltractament als animals o causar-los estats
d’ansietat o por. Si l’Ajuntament té constància d’aquests fets exercirà les accions que
en cada cas corresponguin vers els responsables.
2. En cas de no ser l’Ajuntament competent per a la imposició de les sancions
pertinents, es posarà en coneixement de les autoritats que ho siguin.
3. L’ajuntament promourà mesures obligatòries rehabilitadores, correctores i de
sensibilització per aquelles persones condemnades per maltractament animal, per tal
d’evitar la reincidència.

Article 12. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d’animals
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que
ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies i els espais públics
i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
2. La persona posseïdora o propietària d’animals està obligada a evitar-ne la seva
fugida.
Article 13. Requeriments i condicionants de la tinença
1. La tinença d’animals resta condicionada al compliment per part de les persones
propietàries o posseïdores de:
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a) Disposar de les condicions de benestar, de seguretat i higiènic-sanitàries
òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte, d'acord amb les necessitats
pròpies de l'espècie i de l'individu.
b) Evitar-ne la fugida i pèrdua.
c) Prestar l’atenció veterinària necessària per garantir la seva salut i benestar
físic i psicològic.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si s’escau.
e) Disposar d’un espai que garanteixi el gaudiment de les condicions de tinença.
f) En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys
dos cops al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no hagin estat
immunitzats o dels animals que per les seves característiques no sigui
necessari.
2. La tinença o possessió de diversos animals de companyia en domicilis particulars
restarà condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’emplaçament,
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, garantint
l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres persones o als animals
mateixos. Com a norma general no és permesa la tinença de més de 5 animals de
companyia en un mateix domicili. Només excepcionalment, es podrà sol·licitar una
autorització municipal per a la tinença de més de 5 animals de companyia en un
mateix domicili, sempre que es disposi de les condicions òptimes per allotjar-los i
sense que per les seves dimensions sigui necessari obtenir el corresponent registre
de nucli zoològic.
3. La criança i/o tinença domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals
anàlegs en domicilis particulars, en terrasses, terrats o patis, restarà condicionada al
fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’emplaçament, l’adequació de les
instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, garantint l’absència de risc sanitari,
perill o molèsties al veïnat, a altres persones o als animals mateixos, sempre i quan
pel seu nombre no s’hagi de catalogar com a activitat econòmica tipificada.
4. La tinença permesa d'animals salvatges en captivitat requerirà que les persones
propietàries o posseïdores els tinguin en condicions de manteniment adequades per
tal de proporcionar-los l'aliment, l'aigua, l'allotjament, les condicions ambientals i les
cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer la seva
salut i benestar, d'acord amb les necessitats pròpies de la seva espècie. Formació
específica reconeguda en el seu maneig i manteniment.
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Capítol II. Condicions de manteniment i tracte dels animals de companyia
Article 14. Condicions mínimes de manteniment
1. Els propietaris o posseïdors d'un animal han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua,
l'allotjament, les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura,
llum, aixopluc i les cures necessàries per evitar que pateixi cap sofriment i per
satisfer les necessitats que n'assegurin el benestar, incloent-hi l'activitat física, en
condicions adequades a la seva espècie, raça i necessitats particulars.
2. D'acord amb les característiques especials del lloc d'ubicació i de l'animal,
s'estableixen les següents condicions d'allotjament, sens perjudici del que les
autoritats competents puguin establir reglamentàriament o determinar en casos
particulars:
a) Els animals han de disposar d'espai suficient i poder accedir a un aixopluc
contra la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli
de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha
d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon
estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures
que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, el fred així com l'escalfament
excessiu.
b) Un animal de més de 25 Kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg
han de disposar d'un espai mínim de 18 m2, llevat dels centres veterinaris i
dels centres d'acollida d'animals de companyia degudament acreditats quan
aquests animals estiguin en espera que la persona propietària els passi a
recollir o en dipòsit per ordre judicial o administrativa.
c) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles,
celoberts, galeries, terrats, patis de ventilació o balcons; en el cas de llocs
adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d'estar directament
connectats amb l'interior i han de disposar d'unes dimensions que permetin el
lliure moviment dels animals. La reclusió dels animals dins aquests espais és la
font més gran de molèsties als veïns.
d) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. En els casos
d'animals que per causes justificades s'hagin de mantenir subjectes en un lloc
concret durant un espai de temps superior a 2 hores, només es podran
utilitzar els mitjans de subjecció determinats a l'article 4 del Decret 6/1999, de
26 de gener, sobre les condicions de manteniment dels animals de companyia
o normativa que el substitueixi o modifiqui.
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e) El collar, l'arnes i la corretja o cadena que els lligui han de complir els requisits
següents:
I.

Hi ha dues classes de collar, una que inclou els collars dissenyats per
controlar el gos sense causar-li dolor i una altra que, al contrari, es basa
en el dolor com a element de contenció.

II.

Es permet l'ús dels collars següents com a mètode de contenció dels
gossos perquè estan inclosos en la primera classe de l'apartat 1r
anterior: els collars tradicionals que donen la volta al coll, però que no
canvien de diàmetre un cop fixat i els arnesos, en els seus diferents
dissenys. Els collars i els arnesos han de ser proporcionals a la talla i la
forca de l'animal i no poden tenir un pes excessiu per a l'animal que el
duu ni dificultar-ne o impedir-ne el moviment.

III.

Es prohibeix l'ús dels collars següents perquè estan inclosos en la
segona classe de l'apartat 1r anterior: collars que funcionen provocant
l'asfíxia del gos (nus escorredor) o fent pressió amb puntes al coll, ja
sigui directament acabades en metall, protegides amb plàstic o amb
altres materials.

IV.

Les corretges, fixes o flexibles, i les cadenes han de tenir una extensió
d'entre 1,5 i 2 metres per permetre el moviment del gos. Es prohibeix
l'ús de corretges extensibles. Els gossos han d'anar fixats a la corretja
mentre passegen per les voreres de la ciutat i es poden estendre només
en zones àmplies on no puguin fer caure ningú ni provocar lesions a
altres animals.

V.

Els morrions han de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la
boca a dins, però tancats per davant amb reixa per impedir la
mossegada. Es prohibeixen els morrions que impedeixen al gos obrir la
boca al seu interior.

f) És prohibit tancar els animals en els maleters dels vehicles així com mantenir
els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques
extremes.
g) Els animals no es podran deixar sols en el domicili més de tres dies seguits,
sense atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en
qui deleguin. Tanmateix, els gossos mai podran estar sols per un període
superior a 12 hores.
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h) En el cas dels gossos, s'ha de facilitar la sortida diària a l'exterior del domicili o
lloc de tinença almenys dos cops al dia, amb l'excepció dels cadells que encara
no hagin estat degudament immunitzats.
i) Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i
degudament protegida del fred i de la calor, i se'ls ha de facilitar una
alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells
de nutrició i salut.
j) La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer diàriament, i s'han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats
convenientment, per garantir les degudes condicions higienicosanitàries.
k) En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per
evitar que els animals puguin fugir, així com per evitar que les seves
deposicions i/o miccions puguin afectar les façanes i/o a la via pública, o
puguin causar molèsties als pisos confrontants, ja siguin els superiors, els
inferiors o els laterals.
l) Els espais que alberguin animals potencialment perillosos o amb perillositat
constatada, han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que en
surtin i cometin danys a tercers:
I.

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.

II.

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.

III.

El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que
hi ha un animal d'aquest tipus.

Article 15. Ubicació i mitjans de subjecció temporals
1. El contingut d’aquest article serà d’aplicació només a aquells animals que per
raons de seguretat o altres causes degudament justificades s’han de mantenir
subjectes.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal. La
longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres i, en tot cas, ha de permetre que
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l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a l’aigua i al menjar. El collar dels
animals que es mantenen lligats, no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi patiment a l’animal.
4. Quan d’acord amb l’article 14.4.c) d’aquesta Ordenança s’utilitzin cadenes tipus
fix, aquestes, han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la
immobilització de l’animal.
5. En cap cas un animal podrà romandre subjecte més de 12 hores seguides.

Capítol III . Convivència i via pública
Article 16. Molèsties al veïnat
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l’allotjament dels animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge, com si estan en
terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, en tot horari, diürn i nocturn.
2. Es considera horari nocturn des de les 21 hores fins a les 8 hores. En aquesta
franja horària no es podran deixar en patis, terrasses, celoberts, galeries i balcons o
altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans del veïnat.
3. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per
sorolls, olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà adoptar per resolució les mesures
necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat compliment
per part de les persones propietàries o posseïdores. En aquests supòsits s’atorga a
les persones propietàries o posseïdores un termini de durada breu però raonable per
a corregir les deficiències o molèsties observades, i si la correcció no es produeix
s’ordena el comís dels animals i el seu trasllat al centre corresponent, essent les
despeses de trasllat i manteniment a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

Article 17. Presència d’animals a la via i als espais públics
1. A les vies o espais públics, amb inclusió dels camins compresos en la xarxa pública
de camins del municipi, els animals hauran d’anar lligats mitjançant un collar o arnès
i una corretja o cadena i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la
localització del titular i, en tot moment, s’haurà d’exercir sobre ells l’adequada
vigilància. L’arnès i el collar, que no podrà modificar el seu diàmetre un cop fixat ni
fer pressió sobre el coll de l’animal, hauran de ser proporcionals a la talla i a la força
de l’animal.
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2. Els gossos, els gats i les fures han de portar de manera permanent per les vies o
els espais públics una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar
d’acord amb l’article 40.
3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals queden obligades a respectar
les indicacions contingudes en els rètols informatius relatius als animals.
4. Es prohibeix la presència d’animals en les àrees i zones de joc infantil.
5. Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita a
5 el nombre de gossos per persona que es poden portar a la via pública.
6. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i l’increment de colònies d’animals
incontrolats en el municipi, i d’acord amb les necessitats sanitàries i l’equilibri
zoològic, es prohibeix donar aliments als animals en les vies o espais públics, a
excepció de les persones autoritzades expressament per l‘Ajuntament de Vilafranca
del Penedès en el cas de colònies controlades específicament. La prohibició de donar
aliments es fa extensiva a les zones privades exteriors, tals com portals, finestres,
terrasses, balcons, o patis interiors, a excepció de la col·locació de menjadores per a
ocells passeriformes. Les persones que detectin animals abandonats i mal nodrits i
vulguin col·laborar en la seva atenció i cura, cal que es posin en contacte amb
l’Ajuntament, per tal de rebre les orientacions pertinents en aquest voluntariat i que
hi hagi un registre d’aquestes actuacions.
7. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la
via o espais públics i a les fonts.
8. Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d’aigua de
l‘aixeta de les fonts públiques. Només el podran utilitzar en el cas que la font tingui
un dispositiu específic per l’abeurament d’animals.
9. Es prohibeix l’ensinistrament de gossos per l’atac, defensa, guarda o similars a la
via o espais públics.
10. En voreres i espais públics estrets, tindran preferència els vianants que caminin
sense portar gossos o altres animals. Per tant, sempre que un encreuament en
vorera o espai estret sigui complicat sense contacte físic, el vianant que circuli amb
animals haurà d’apartar-se i respectar la prioritat del vianant que ho faci sense.

Article 18. Àrees d’esbarjo per a gossos
1. La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té el dret a trobar-hi les condicions per a
la seva realització personal, social, i amb les condicions ambientals òptimes, la qual
cosa comporta que les persones han d’assumir també els deures de solidaritat, el
respecte mutu i la tolerància. Per tal de promoure una bona convivència en els
diferents espais de la ciutat, i tenint en consideració les condicions idònies pels
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gossos i per tal de garantir la seguretat dels animals i de les persones, estarà permès
deixar els gossos sense lligar en espais d’ús exclusiu habilitats i tancats per a tal fi,
sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que té
l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar
especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties
a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.
2. Els usuaris de les àrees d'esbarjo per a gossos seran les persones que els
passegin. També podran accedir a aquestes àrees qualsevol persona major de
catorze anys que vulgui gaudir veient a aquests animals o les activitats /
esdeveniments que es poguessin organitzar en aquestes àrees amb el gos com a
principal protagonista, sempre que no posin en risc als animals que es troben a
l'interior. En aquest cas, les persones que desitgin interactuar amb els animals
hauran de comptar sempre amb el permís del corresponent propietari. Els menors de
catorze anys hauran d'anar sempre acompanyats d’una persona adulta que se’n faci
responsable.
3. Les àrees d'esbarjo caní romandran obertes al públic permanentment. En casos
excepcionals, d’acord a circumstàncies que així ho aconsellin, es podrà delimitar un
horari d’obertura.
4. S'estableixen les següents normes obligatòries i d'estricte compliment:
a) Els animals han d'estar en tot moment vigilats per la persona que els acompanya,
de manera que resta absolutament prohibit deixar-los sols a l'àrea.
b) Només podran accedir al recinte aquells animals que estiguin identificats i
registrats correctament i compleixin amb la normativa vigent.
c) Resta prohibida l'entrada de femelles en zel i animals amb collarets de pues o
dents.
d) Els gossos han d'entrar a l'àrea canina subjectes amb corretja i no es deixaran
anar fins haver tancat la porta. Es subjectaran amb la corretja abans d'obrir la porta
per sortir.
e) La porta ha de romandre tancada en tot moment.
f) Els animals hauran de portar sempre el collaret per tal de facilitar la tasca de
separació en cas d'enfrontament.
g) Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de romandre al recinte
amb morrió.
h) Si un animal es mostra agressiu, la persona que l’acompanya l’haurà de fer
abandonar l'àrea immediatament.
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i) És obligatori recollir els excrements que generen les mascotes i dipositar-los en les
papereres instal·lades a aquest efecte.
j) Resta prohibit alimentar a les mascotes dins l’àrea d’esbarjo i banyar-les.
k) Es permet l'ús de pilotes i joguines, però en el cas que es produeixin baralles,
aquests elements seran retirats de forma immediata.
l) Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els seus
animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.
m. Queda totalment prohibit menjar i consumir begudes alcohòliques en l'àrea
d’esbarjo.
n) L’ incompliment d’alguna d’aquestes normes i de qualsevol altra que sigui
d’aplicació al supòsit concret, serà sancionada d’acord amb el que estableixi la
normativa vigent.

Article 19. Deposicions i miccions
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones propietàries o posseïdores
d’animals han d’adoptar les mesures adients per no embrutar amb les deposicions les
vies o espais públics i estan obligades a recollir i retirar els excrements de l’animal
immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part de via, espai
públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
2. Els excrements recollits s’han de posar de forma higiènicament correcta a dintre
d’embolcalls impermeables i dipositar-los als sanecans, papereres o contenidors de
rebuig.
3. En cas d’incompliment del punt 1 d’aquest article, la Policia Local podrà requerir la
persona que condueixi l’animal perquè retiri les deposicions, sens perjudici de la
imposició de la sanció que correspongui.
4. Les persones conductores han de conduir els animals a la vorera, al costat de la
vorada i el més pròxim als embornals del clavegueram. En qualsevol cas, els orins
dels animals s’hauran de diluir amb aigua per tal d’assegurar la salubritat de la via i
els espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.
5. Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics als parcs
infantils o zones d’ús per part dels infants.
6. En cap cas es permet l’ús per part de particulars de productes que poden ser
tòxics com ara el sofre o el lleixiu per repel·lir les miccions a les façanes dels edificis i
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a les voreres. Es recomana l’ús de productes comercialitzats específicament amb
aquesta finalitat.
Article 20. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars
1. El transport d'animals en vehicles particulars s'ha de dur a terme en un espai
suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegit de la
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans de
subjecció o seguretat que s'estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i
descàrrega dels animals, s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o
patiments i evitar-ne la fugida. Els remolcs de gossos comunament emprat pels
caçadors no són els habitacles de transport més segur ni més confortable pels gossos
a més que no n'evita l'amuntegament. El contacte dels animals amb els fums tòxics
dels cotxes també desaconsella el seu ús.
2. Els animals han de disposar d’espai suficient al vehicle si se’ls trasllada d’un lloc a
un altre. Els mitjans de transport han de ser concebuts per protegir els animals de la
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes i sempre utilitzant els mitjans de
subjecció i/o seguretat que s’estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i
descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o
patiments i evitar-ne la fugida.
3. Els vehicles que estiguin estacionats amb algun animal al seu interior no podran
estar més de 20 minuts en el lloc i s’hauran d’ubicar en zona d’ombra i facilitar en tot
moment la ventilació; la temperatura del vehicle no haurà de superar els 25 graus.
4. És prohibit tancar els animals en el maleter dels vehicles, llevat que s’adeqüi un
sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible
intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.
Article 21. Trasllat d’animals en transport públic
1. Es podran traslladar animals per mitjà del transport públic sempre i quan el volum
permeti el seu trasllat a l’interior de transportins o altres mitjans homologats per
aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat adients i amb la documentació que
correspongui. El trasllat d’animals, el volum dels quals no permeti l’ús de
transportins o altres mitjans homologats per aquest ús, es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents i les que dictin les autoritats competents en cadascun dels casos.
2. L’Ajuntament promourà l’accés sense transportins dels animals de companyia al
transport públic municipal, sempre que estiguin correctament identificats i censats i
es compleixin les condicions que s’especifiquin.
3. Els gossos d’assistència i els de seguretat podran viatjar en els transports públics
urbans, sempre que vagin acompanyats per la persona propietària, posseïdora o la
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persona responsable de seguretat amb les mesures de seguretat escaients i que
gaudeixin de les condicions higienicosanitàries que preveu aquesta ordenança.
Article 22. Presència d’animals en establiments i altres indrets
1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics als llocs següents,
amb excepció dels gossos d’assistència i dels gossos de seguretat:
a) Piscines d’ús públic.
b) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura
al públic, llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions
d’animals i altres que l’autoritat competent així ho determini i autoritzi.
c) Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.
2. La prohibició d’entrada i permanència d‘animals en establiments públics i
allotjaments de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i
similars, és discrecional del titular, llevat dels gossos d’assistència i dels de
seguretat. Fins i tot disposant de l’autorització del titular de l’establiment, serà
necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin proveïts amb les
mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que asseguri la
seva subjecció i contenció. Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar
fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat.
3. Si el titular de bar, restaurant o establiment similar en què se serveixin aliments
permet l’entrada d’animals, la permissió abastarà només la zona d’estada del públic,
però no en les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de
l’establiment.
4. El permís d’accés dels animals a que fa referència el punt anterior, s’entén sempre
sota la responsabilitat de la persona responsable de les instal·lacions i després
d’haver verificat els procediments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne la
seguretat alimentària.
5. Els propietaris dels locals i establiments de tota mena referenciats al punt anterior
hauran de col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa indicadora
de si és permesa o no l’entrada amb animals.
6. Resta totalment prohibida la presència d’animals als locals destinats a la
fabricació, preparació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments,
i als comerços de menjars preparats.
7. Per tal de promoure teràpies saludables i la relació amb els seus propietaris, es
podrà permetre l’entrada d’animals domèstics a centres socio-sanitaris, residències,
centres sanitaris i d’hospitalització, sempre en espais habilitats a l’efecte i amb
l’autorització dels seus responsables.
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Article 23. Gossos d’assistència
1. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb
els requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de
les persones acompanyades de gossos d’assistència, i que estiguin legalment
acreditats, identificats i inscrits.
2. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu animal, als
llocs i establiments que s’indiquen a l’article 12 de la Llei 19/2009.
3. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn si
es dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra signes
evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc imminent i
greu per a la integritat física de la persona usuària del gos d’assistència o de terceres
persones.
4. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:
a) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants,
bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.
b) Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d’estar en condicions
higièniques especials.
c) L’aigua de les piscines.

Article 24. Recollida d’animals
1. Els animals que es trobin sols a la via o espais públics seran recollits per l’entitat a
la qual l’ajuntament hagi encarregat aquestes funcions en el mínim de temps
possible, i la captura es realitzarà mitjançant mètodes que no suposin cap tipus de
maltractament.
2. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies o espais
públics ha de comunicar-ho a la Policia Local perquè puguin ser recollits pels serveis
corresponents. Si la persona que es troba en aquesta situació es veu capaç, i sempre
sota la seva responsabilitat, pot recollir l’animal trobat i traslladar-lo fins a les
dependències de la policia local.
3. Els mitjans emprats en la captura i el transport dels animals de companyia tindran
les condicions higienicosanitàries adients i seran adequadament atesos per personal
capacitat. El servei es realitzarà mitjançant vehicles adequats a tal fi.
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Article 25. Recuperació d’animals
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies comptats a
partir de la data de la recollida. L’animal haurà de lliurar-se a la persona propietària
o posseïdora amb la identificació corresponent, previ pagament de totes les despeses
originades.
2. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament, a través de l’entitat competent, ha de
notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per
recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest
termini, si la persona propietària o posseïdora no l’ha recuperat, l’animal es
considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que
hauran estat advertits en la notificació.
3. Una vegada l’animal sigui considerat com a abandonat, l’Ajuntament exercirà les
accions que en cada cas escaiguin vers els responsables. En cas de no ser
l’Ajuntament competent per a la imposició de les sancions que corresponguin, es
posarà en coneixement de les autoritats competents.
Article 26. Centre d’acollida d’animals domèstics
1. L'Ajuntament podrà disposar d’un centre d'acollida d'animals domèstics de
companyia o, en el seu defecte, conveniar la realització del servei de recollida dels
animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquest servei es prestarà, com
determina la normativa, en condicions de benestar i seguretat adequades per
l’allotjament dels animals recollits, mentre no siguin recuperats per la persona
propietària o posseïdora. En cas necessari els animals també podran ser mantinguts
al centre en períodes d’observació. Es fa constar que actualment l’Ajuntament presta
el servei de forma conjunta amb altres municipis de l’entorn, a través de la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf
2. El centre d'acollida d'animals de companyia haurà de complir els requisits
establerts per la seva normativa específica i per la de nuclis zoològics.
3. El centre d'acollida disposarà de programes per a la promoció de l’adopció o altres
alternatives per a tots els animals allotjats al centre que hagin superat els períodes
d'estada establerts.
4. En cas d’adopció, els animals seran lliurats amb els requisits següents:
a) Identificats.
b) Desparasitats, vacunats i esterilitzats o entregats amb prescripció contractual
d’esterilització, en cas que no hagi estat possible l’esterilització de l’animal abans de
l’acte d’adopció.
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c) Lliurats amb un document on constin les característiques i les necessitats
higienicosanitàries, etològiques i de benestar animal.
5. Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels
motius humanitaris i sanitaris establerts.
Article 27. Control de gats de colònia
1. Els gats que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen part
de la fauna urbana i com a tal se’ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura
que tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.
2. El control d'aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels
animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització
d’aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen.
3. L’Ajuntament determinarà aquells indrets on s’han de situar els dispositius per
alimentar i abeurar els animals pertanyents a colònies, seguint el protocol establert.
4. L’Ajuntament realitzarà accions periòdiques d’esterilització i suport a entitats que
es dediquen a aquest tema als diferents barris.
Article 28. Animals peridomèstics
1. L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals
peridomèstics. Aquest control s’efectuarà sempre de forma ètica i no agressiva.
2. És obligació dels propietaris dels immobles, l'establiment de mesures dissuasives o
correctores adients per tal d'evitar la instal·lació, l’establiment i la cria d'animals
peridomèstics als immobles.
3. Només aquelles persones que disposin d’una autorització municipal expressa
podran alimentar els animals peridomèstics a la via pública, seguint sempre les
indicacions que hauran rebut dels tècnics municipals.

Capítol IV. Normes sanitàries
Article 29. Disposicions generals
1. L’autoritat competent durà a terme la corresponent planificació i execució dels
programes i les campanyes d’aplicació de les mesures sanitàries preventives o
controls sanitaris d’obligat compliment.
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2. En cas de declaració de malalties transmissibles, les persones propietàries o
posseïdores dels animals compliran les disposicions sanitàries que estableixin les
autoritats competents.
Article 30. Condicions legals pel sacrifici dels animals
1. El sacrifici dels animals està prohibit excepte per les raons humanitàries i
sanitàries establertes a la normativa d’aplicació i s'haurà d'efectuar en les condicions
previstes a la llei i, en tot cas, de manera indolora i instantània, amb atordiment
previ de l'animal. El sacrifici dels animals haurà de ser realitzat per un veterinari o
veterinària en exercici professional.
2. La incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de l‘animal sacrificat o mort
per causes naturals es durà a terme en establiments autoritzats o d’acord amb les
especificacions que estableixin les autoritats sanitàries.
Article 31. Esterilització dels animals
1. Els animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció o
transacció han de ser esterilitzats o lliurats amb prescripció contractual
d’esterilització, excepte en els casos que estableixi la normativa vigent.
2. L’esterilització dels animals haurà de ser realitzada per un veterinari o veterinària
en exercici professional.
Article 32. Actuació en casos de lesions a persones o a altres animals
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals que hagin mossegat o causat
lesions a persones o a d’altres animals, així com les persones que hagin tingut
coneixement dels fets, estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o
propietària de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats
competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’incident al servei competent de l’Ajuntament en un termini màxim de
24 hores posteriors als fets.
c) Sotmetre l’animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar des de
l’agressió, a observació veterinària durant el període de 15 dies o el que estableixi la
legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. Durant el període
d’observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la persona
propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre al seu allotjament habitual, havent
de realitzar controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat de salut
de l’animal i amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o
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comportamental que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, s’obligarà a
recloure l’animal en un centre veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament,
essent les despeses originades a càrrec del propietari.
d) Presentar al servei competent de l’Ajuntament la documentació sanitària de
l’animal i un primer certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores
després de la lesió i un segon certificat veterinari al final del període d’observació de
15 dies, en un termini no superior a les 48 hores posteriors a la finalització del
esmentat període.
e) Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de l’Ajuntament
qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de
l’animal) durant el període d’observació veterinària.
2. Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en
contacte amb el servei competent de l’Ajuntament i facilitaran totes les dades que
coneguin per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.

Capítol V. Importació, cria, venda, donacions i altres
Article 33. Disposicions generals
1. Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització, manteniment i
reproducció d’animals queden subjectes a comunicació o a l’atorgament de la
corresponent autorització municipal i inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
2. La importació d’animals per a la venda és permesa només a aquelles empreses
que disposin de les instal·lacions exigides per a l’aclimatació i ha de constar al llibre
de registre que es tracta d’animals criats en captivitat.
3. L’entrada d’animals d’altres països de la Unió Europea haurà de complir la
normativa europea sobre desplaçaments intracomunitaris d’animals de companyia
amb afany comercial.

Article 34. Venda d’animals a la via o espai públic o als mercats
1. Està prohibida la venda a la via o espais públics o als mercats ambulants de
qualsevol classe d’animal, així com també la seva utilització als carrers amb fins
comercials, tret que es gaudeixi de l’específic permís municipal.
2. Qualsevol tipus de transacció o intercanvi d'animals de companyia en certàmens o
altres concentracions d'animals vius requereix l'autorització prèvia i expressa del
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
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3. Els animals que es venguin a la via pública o al mercat sense les corresponents
autoritzacions podran ser comissats.
4. Quant a la venda d’aviram i conill viu, caldrà donar compliment a les condicions de
l’article 24 de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària
de Vilafranca del Penedès.
Article 35. Nuclis zoològics
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
1. Inscriure's al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
2. Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en què
es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels
animals i les dades de la seva identificació. Les dades i la signatura del servei
veterinari responsable i les actuacions desenvolupades en els animals en la seva
entrada, manteniment i sortida de les instal·lacions han de constar al llibre de
registre.
3. Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos
de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
4. Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
5. Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els
danys a persones, animals, béns, vies i espais públics i al medi ambient.
6. Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels
animals.
7. Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
8. Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i
ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.
9. Si l’establiment disposa de medicaments veterinaris a les seves instal·lacions,
acompanyarà la comunicació de la farmaciola veterinària que quedarà sota control
del servei veterinari i de l’autorització per la dispensació de medicaments
veterinaris atorgada per l’autoritat competent.
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Article 36. Venda, cria i manteniment d’animals en establiments
Els establiments de venda d’animals i els centres de cria d’animals, a més dels
requisits establerts a l’article 35, han de complir els requisits següents:
1. Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de
companyia s’han de vendre esterilitzats o amb prescripció contractual
d’esterilització, en cas que no hagi estat possible l’esterilització de l’animal,
segons criteri veterinari, abans de l’acte de compravenda, i també s'han de
vendre identificats els animals per als quals la identificació és obligatòria.
2. Mantenir els animals en un lloc adequat dins de l’establiment, donant compliment
a la normativa específica en cada cas i no exhibir-los als aparadors de les
botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats
correctament. Els gossos, els gats i les fures han d’estar identificats, així com els
altres exemplars d’espècies la identificació dels quals sigui obligatòria.
3. Lliurar, en les vendes d’animals, un contracte d’adopció on consti, com a mínim la
identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si s’escau, i el nucli
zoològic. En el cas de vendes a particulars, s’ha de lliurar també un document
d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els
consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar
necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.
4. Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor
garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat.
5. Els establiments de venda d’animals salvatges en captivitat hauran de col·locar un
rètol en lloc visible on constin els riscos per la salut i la seguretat de les persones
i que el manteniment en condicions no naturals per a la seva espècie els hi pot
suposar patiment.
6. Per a qualsevol transacció d’animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions
assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha d’incloure a l’anunci el número de
registre del nucli zoològic del centre venedor o donant. Les empreses proveïdores
de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que facin
publicitat de transaccions amb animals han d’incloure en el sistema de difusió
l’advertiment que els anunciants han d’incloure en llurs anuncis el número
d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
7. Les persones professionals que manipulin animals hauran d’haver assistit a un
curs de cuidador o cuidadora d’animals.
8. Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no
poder ser separats de la seva mare abans del moment de deslletament recomanat
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per a cada espècie. Es prohibeix l’entrada i la venda de cadells de gat i de gos de
menys de 8 setmanes de vida als establiments comercials per la venda d’animals.
9. Tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per
tenir als animals, si s’escau, en períodes de quarantena.
10. El manteniment dels animals en gàbies i/o espais reduïts han de permetre el seu
moviment, sense limitació evident, per l’interior i facilitar les seves necessitats de
comportament. El nombre d’animals a cada habitacle estarà en funció dels
requeriments de manteniment de cada espècie i atenent a criteris que permetin
garantir el seu benestar i disposaran de menjar i aigua.
11. Prendre les mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat per sorolls o
olors.
12. Prendre les mesures necessàries per l’eliminació sanitària dels cadàvers i
deixalles.
13. Fora de l’horari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades.

Article 37. Altres vendes, donacions i transferències
1. De conformitat amb la legislació vigent, queda prohibit:
a) La criança d’animals de companyia en domicilis particulars.
b) Només és permesa la criança d’animals de companyia en els casos que estigui
legalitzada l’activitat com a tal.
2. En les donacions o transaccions d’animals entre particulars hi haurà d’haver un
contracte d’adopció que garanteixi la implantació del xip i l’esterilització.
3. Resta prohibit, al terme municipal de Vilafranca, fer difusió de donacions d’animals
per part de particulars. Aquesta prohibició abastarà també les webs d’àmbit
municipal.

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ANIMALS DE COMPANYIA
Article 38 . Identificació dels animals de companyia
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a
identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat o per altres
sistemes que es puguin establir per via reglamentària. Per tal que la identificació
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sigui efectiva, caldrà registrar les dades associades a la identificació a un dels dos
registres vigents: Registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya
(ANICOM) o l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).
2. La identificació dels animals de companyia constitueix un requisit previ i obligatori
per realitzar qualsevol transacció de l’animal, incloses les donacions i altres
transferències entre particulars, i ha de figurar en qualsevol document que faci
referència a aquest animal.
3. Qualsevol transacció portada a terme sense que consti la identificació de l’animal
és nul·la i es té per no efectuada. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona
posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
4. En qualsevol transacció d’un animal de companyia, s’haurà de lliurar al nou
posseïdor de l’animal el document acreditatiu de la seva identificació.
5. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin
d’altres Comunitats autònomes o de fora de l’Estat, els animals dels quals passin a
tenir residència habitual a Vilafranca del Penedès, han de registrar-los al Registre de
la Generalitat de Catalunya (ANICOM) o l’Arxiu d’identificació d’animals de
companyia (AIAC).
Article 39. Registre general d’animals de companyia
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures tenen un termini
de tres mesos des del naixement de l’animal per sol·licitar a l’Ajuntament la
inscripció de l’animal de la seva propietat al Registre General d’Animals de Companya
(ANICOM). En cas d’adquisició de l’animal, d’adopció, de cessió, de canvi de
residència, de mort de l’animal o de modificació d’altres dades incloses al Registre, el
termini per a comunicar-ho és de trenta dies des de la data del fet.
Prèviament a la inscripció, és necessari haver-los identificat.
2. Per a la inscripció de l’animal, la persona propietària o posseïdora haurà de
presentar el document acreditatiu de la identificació lliurat per l'entitat responsable
de la identificació i comunicar les dades de la persona propietària o posseïdora
relatives al nom i als cognoms, al domicili, al telèfon, al DNI i a la data de naixement
i a les dades de l'animal relatives a l'espècie, la raça, el sexe, la data de naixement,
el codi d'identificació i el domicili habitual de l'animal, així com també altres dades
que es puguin establir.
3. No obstant això, mentre sigui vigent el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Vilafranca i el Col·legi Oficial de Veterinaris, mitjançant el qual aquest darrer
cedeix les dades a l’Ajuntament dels animals identificats a partir de l’1 de maig de
2016, els animals residents a Vilafranca seran inclosos al Registre General d’Animals
de Companyia d’ofici i no serà obligatori la inscripció a que fan referència els punts 1
i 2.
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4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a
comunicar al servei competent de l’Ajuntament, la desaparició, la sostracció o la
pèrdua de l’animal en el termini de 48 hores, de manera que en quedi constància a
efectes d’afavorir la seva recuperació.
5. Si l’animal perdut no es recupera en un termini de 90 dies, la persona propietària
o posseïdora haurà de sol·licitar la baixa al Registre.
6. Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós, s’haurà
d’aportar el document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número
d’identificació del gos, la data de defunció de l’animal, la signatura del/de la
veterinari/ària i del número de col·legiat.
Article 40. Placa identificativa
Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el
qual haurà de constar el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o
posseïdora.

Article 41. Taxes censals
L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, regularà mitjançant Ordenança
fiscal les taxes inherents a documentació, plaques censals, i si escau tinença,
d’animals.

TÍTOL III DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Article 42. Definició
D’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 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 els reglaments que les
desenvolupen, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
a) Aquells que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
- akita americà
- akita inu
- alà espanyol
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-

american bully
bulldog americà
bullmastiff,
cane corso
dòberman,
dog argentí,
dog de Bordeus,
fila brasiler,
mastí napolità,
pit bull,
presa canari,
rottweiler,
staffordshire bull terrier,
terrier staffordshire americà,
tosa inu
villano de las encartaciones

b) Aquells que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de
les característiques que figuren 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.
d) Aquells que, tot i no estar inclosos en els apartats anteriors, manifestin un
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a
altres animals. La potencial perillositat haurà de ser declarada mitjançant una
resolució de l’autoritat competent municipal d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici
o bé després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o
col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.
Article 43. Limitació a la tinença
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors
d’edat i aquelles que hagin estat privades judicialment o governativament de la
tinença d’aquests animals.
Article 44. Llicència municipal
1.Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han
d’obtenir prèviament a la inscripció de l’animal al Registre General d'animals de
companyia, una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos que emet l’Ajuntament. Igualment, tota persona que
condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència.
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2. Per a la obtenció d’aquesta llicència serà requisit indispensable presentar la
documentació que acrediti la procedència de l’animal pel qual es pretén obtenir
llicència. En el supòsit de donacions o transaccions entre particulars, per a poder
iniciar els tràmits, caldrà presentar còpia de la llicència de l’anterior propietari.
3. Aquells animals dels quals no sigui possible acreditar la seva procedència podran
ser comissats i considerats a tots els efectes com a animals abandonats. El CAAD o
l’entitat receptora d’aquests animals podrà donar-los en adopció si ho consideren
adient.
4. La llicència administrativa té un període de validesa de 5 anys que haurà de ser
renovada per períodes successius de la mateixa durada.
5. A més dels punts 2 i 3, 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.
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 estatal 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, la 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 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 o possessió de
gossos potencialment perillosos.
e) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €. A la pòlissa hauran de figurar
les dades d’identificació de l’animal i la persona propietària o posseïdora haurà de
tenir la condició de persona assegurada. Coincidint amb la renovació de la pòlissa,
s’haurà de lliurar a l’Ajuntament una còpia del rebut de pagament per tal que pugui
comprovar la seva vigència.
6. Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència administrativa ha de ser
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es
produeixi.
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Article 45. Taxes
L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, regularà per Ordenança fiscal la
tributació inherent a la tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció de
gossos potencialment perillosos.
Article 46. Inscripció d’incidències
Al Registre general d’animals de companyia s’anotaran els incidents produïts per
gossos potencialment perillosos coneguts per les autoritats administratives o
judicials.
Article 47. Instal·lacions
1. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals 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 de ser 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.
2. Els animals potencialment perillosos han de disposar d’una instal·lació segura i, en
el cas de no disposar-ne, romandran lligats només durant el termini que atorgui
l’Ajuntament perquè es prenguin les mesures adients per condicionar la instal·lació
d’acord amb allò establert al punt 1 d’aquest article.
Article 48. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais públics, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als transports públics
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats
i proveïts del corresponent morrió i en cap cas no poden ésser conduïts per menors
d’edat.
2. La cadena o corretja amb la qual es controlin aquests gossos ha de ser no
extensible i de menys de 2 metres.
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3. No es pot portar més d’un gos d’aquest tipus per persona.
4. La persona que els condueixi i controli ha de portar amb al damunt la llicència
administrativa i la documentació acreditativa de la inscripció al Registre municipal
d'animals de companyia.
Article 49. Transport d’animals perillosos
El transport d’animals potencialment perillosos haurà d’efectuar-se de conformitat a
la normativa específica sobre benestar animal i s’hauran d’adoptar les mesures
preventives que les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat de les
persones, béns i altres animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i
descàrrega.
Article 50. Venda, donació i altres transferències
Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altre que suposin canvi
de titularitat d’animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels
requeriments establerts en la normativa vigent per a la transmissió d’aquests tipus
d‘animals.

TÍTOL IV CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
Article 51. Funcions de la Policia Local en relació amb el compliment d’aquesta Ordenança
1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l’encarregada de
vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les
conductes que hi siguin contràries, i d’adoptar, si escau, les mesures cautelars
necessàries per restablir el benestar dels animals, la convivència i la tranquil·litat
pública d’acord amb els principis d’oportunitat, congruència i proporcionalitat i amb el
degut respecte a les seves funcions.
2. La Policia Local exigirà en tot moment el compliment immediat de les disposicions
previstes en aquesta Ordenança i podrà requerir verbalment a les persones que no
respectin les normes que cessin en la seva actitud o comportament, i les advertirà,
amb totes les prevencions legals, que en cas de resistència poden incórrer en
responsabilitat penal per desobediència.
3. A l’efecte de poder incoar el corresponent expedient sancionador, la Policia Local
requerirà a la persona presumptament responsable que s’identifiqui.
4. Els agents cívics degudament autoritzats podran col·laborar en les tasques de
seguiment i compliment d’aquesta ordenança.
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Article 52. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Qualsevol persona té el dret i el deure de posar en coneixement de l’Ajuntament
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’allò
establert en aquesta Ordenança.
2. Les instàncies hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables, així com totes les proves que estimin oportú presentar i hauran d’anar
signades.
Article 53. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
En els àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança, no es permeten les conductes
següents:
a) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal municipal que actua en compliment de les seves funcions.
b) Subministrar al personal municipal, en compliment de les seves tasques de control
o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explícita o implícita.
c) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o el seu personal autoritzat.
Article 54. Elements probatoris
En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança,
els fets constatats per agents de l’autoritat i/o personal inspector tenen valor
probatori, d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves
que puguin aportar les persones interessades.
Article 55. Mediació
1. L’Ajuntament promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes com a
eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada, dins de les
disponibilitats pressupostàries i d’efectius humans i materials.
2. La mediació tindrà per objecte que la persona infractora sigui conscient del dany o
de les molèsties causades i perseguirà, després d’una negociació entre les parts, un
acord.
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TÍTOL V DISCIPLINA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS
CAPÍTOL I: Règim sancionador
Secció 1a: Infraccions i sancions
Article 56. Òrgans competents
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions tipificades com
a tals al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, a la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i a
la present Ordenança.
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la
normativa esmentada en l'apartat anterior d'aquest article.
3. Correspon a l’Alcaldia presidència, sens perjudici de la seva delegació, la resolució
dels expedients sancionadors per infraccions lleus i greus derivades de l’aplicació del
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus
derivades tant de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, així
com la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus, greus o molt
greus d’aquesta Ordenança.
4. Correspon al Ple municipal, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus derivades de l’aplicació de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, i per infraccions greus i molt greus derivades de l’aplicació de la Llei
estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos, d’acord amb l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives.
5. Correspon al director o la directora dels serveis territorials del departament de la
Generalitat competent en matèria de medi ambient la imposició de les sancions per
infraccions lleus o greus relatives a la fauna salvatge autòctona.
6. Correspon al Conseller o Consellera del departament de la Generalitat competent
en matèria de medi ambient la imposició de les sancions per infraccions molt greus
derivades de l’aplicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
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Article 57. Classificació de les infraccions
Les accions o omissions tipificades com a infracció en aquesta Ordenança es
classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Secció 2a: Protecció d’animals
Article 58. Infraccions
D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives en
matèria de protecció d’animals les tipificades en aquesta llei, que s’especifiquen a
continuació.
1. Son infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de registrar
obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de companyia.
b) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han
de vacunar o tractar obligatòriament.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d’animals.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts al Decret legislatiu 2/2008.
f) Incomplir les obligacions d’identificació mitjançant microxip dels animals de
companyia.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense
l'autorització administrativa prèvia de l’Administració competent.
i) Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls
de poblacions d’animals, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt
greu.
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
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k) No tenir actualitzat o diligenciat el llibre de registre oficial establert per als nuclis
zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
m) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Decret legislatiu
2/2008, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars,
llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) Mantenir els animals sense alimentació i la hidratació suficients i equilibrades o en
instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els comporta
un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar els animals si els produeix com a resultat patiment o danys físics o
psicològics, sense que els ocasioni resultats lesius.
s) Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, a l’autoritat municipal la
desaparició d'un animal de companyia.
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008 i de la
normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
2. Son infraccions greus:
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.
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b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no
tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
c) No vacunar o no fer els tractaments obligatoris als animals de companyia.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts
en el títol IV del Decret legislatiu 2/2008.
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges
pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
i) Fer tir al colom o altres pràctiques assimilables.
j) Incomplir l'obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia i
vacunats per a totes les malalties que l’autoritat municipal estableixi i qualsevol altra
de les condicions a què fa referència l'article 24.1.c) del Decret legislatiu 2/2008.
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics, si els
comporten conseqüències greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d'animals.
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles, com ara la utilització d’animals
en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i
qualsevol altra activitat, sempre que els pugui ocasionar dany o patiment o bé per
fer-ne degradació, parodies, burles o tractaments antinaturals o que els causi estrès
o bé pugui ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
p) Subministrar substàncies als animals que els causin alteracions greus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
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q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i
convenis internacionals vigents.
r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb
la categoria C del Decret legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Decret
legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir
d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc
per a l'animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament
competent en matèria de medi ambient.
x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del Decret legislatiu 2/2008
de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada la
seva participació en aquestes curses.
y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que
no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de competició.
y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats
en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les
espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en la
norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z bis) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
3. Son infraccions molt greus.
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a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l'article 11.2 del
Decret legislatiu 2/2008.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar
un risc de danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d'animals
de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una alteració
ecològica greu.
f) Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les
condicions i els requisits establerts per la legislació de protecció dels animals.
g) Organitzar baralles d’animals, i també participar en aquest tipus d'actes.
h) 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.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna
salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill
d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb
les categories A i B del Decret legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous i de cries
d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Article 59. Sancions previstes al Decret legislatiu 2/2008
1. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, les infraccions en matèria de protecció dels
animals se sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 100 fins a 400 euros
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b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 401 fins a 2.000
euros
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.001 fins a
20.000 euros
2. La comissió de les infraccions lleus consistents en l’incompliment de les obligacions
d’identificació o d’inscripció registral dels animals de companyia comporta la
imposició de la sanció establerta en el seu grau màxim de 300 a 400 EUR.

3. La imposició de la sanció de multa pot comportar el comís dels animals objecte de
la infracció, sens perjudici del comís preventiu, a criteri de l’agent de l’autoritat en el
moment de l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia.

4. La imposició d’una sanció a les persones posseïdores de fauna autòctona per
l’incompliment de les condicions de l’autorització excepcional o de les normatives
reguladores comporta la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període entre
un i cinc anys.

Secció 3a: Infraccions i sancions previstes a l’Ordenança
Article 60. Infraccions
D’acord amb aquesta Ordenança constitueixen infraccions en matèria de tinença i
protecció dels animals les tipificades a continuació:
1. Són infraccions lleus:
a) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties pel propi animal, per al veïnat o per
altres persones.
b) Mantenir els animals en llocs on no es pugui exercir sobre ells l’adequada
vigilància.
c) Pertorbar la vida del veïnat amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts per
animals.
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d) Donar aliments als animals en les vies o espais públics, així com a les zones
privades exteriors, tals com portals, finestres, terrasses o balcons, o als patis
interiors dels immobles.
e) No establir mesures dissuasòries o correctores per tal d’evitar la instal·lació,
l’establiment o la cria d’animals peridomèstics als immobles.
f) Circular a la via i als espais públics amb un o amb diversos animals domèstics
sense lligar per mitjà d’un collar o arnès i una corretja o cadena.
g) No respectar el nombre màxim de gossos amb que es pot circular per la via i els
espais públics.
h) No diluir amb aigua les miccions que facin els animals.
i) Incomplir les normes d’ús en els espais d’esbarjo per a gossos.
j) Abeurar els animals en fonts públiques directament del punt de sortida d’aigua de
l’aixeta o no utilitzar el dispositiu específic per a l’abeurament d’animals, en cas de
que la font en disposi.
k) Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via o espais
públics o a les fonts.
l) Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tinguin
transcendència greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la ciutadania i/o
la protecció dels animals.
m) No poder acreditar la procedència d'un gos potencialment perillós, tal i com diu
l'article 44 apartat 2
n) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d’aquesta Ordenança
que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a) Permetre als animals domèstics, quan circulin per la via pública, efectuar les seves
miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies
i als espais públics o no netejar els elements afectats per les deposicions.
c) Afectar amb les miccions i/o deposicions, especialment de gossos i gats que es
trobin en balcons, terrasses o similars, les façanes i/o la via pública o els pisos
confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals.
d) La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil, quan no es
donin les circumstàncies especials d’admissió.
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e) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties importants pel propi animal o per al
veïnat o per altres persones.
f) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat.
g) No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l’animal
agressor.
h) No facilitar les dades de l’animal agressor a l’Administració.
i) L’incompliment de les mesures de prevenció previstes en cas d’animals agressors.
j) Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats a l’article 22.
k) La incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació d’animals domèstics sacrificats
o morts per causa natural que es dugui a terme en establiments no autoritzats o
sense seguir les especificacions que les autoritats sanitàries estableixin.
l) Incórrer en qualsevol de les conductes obstruccionistes de l’article 52.
m) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant el darrer any.
n) Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin
transcendència greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la ciutadania i/o
la protecció dels animals.
3. Són infraccions molt greus:
a) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties molt importants pel propi animal, per al
veïnat o per altres persones.
b) La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil quan es doni una
o les dues circumstàncies següents: estar l’animal sense lligar, permetre l’animal
efectuar les seves deposicions i/o miccions.
c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus durant el darrer any.
d) Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin
transcendència molt greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la
ciutadania i/o la protecció dels animals.
Article 61. Sancions
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Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La
tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions
específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta
ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la qual si
existeix serà d’aplicació preferent.
Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són, d’acord
amb l’article 141 de la Llei bàsica de règim local, les següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 100 fins a 400 euros
b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 401 fins a 2.000
euros
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.001 fins a
20.000 euros

Secció 4a: Infraccions i sancions previstes en matèria de gossos potencialment
perillosos
Article 62. Infraccions
D'acord amb 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 perillosos, constitueixen infraccions administratives en
matèria de gossos potencialment perillosos les tipificades en aquestes Lleis.
1. Són infraccions lleus:
a) No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos.
b) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
sense que la persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu o la
llicència municipal i el certificat acreditatiu de la inscripció registral.
c) Portar més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais
públics.
d) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb
una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.
e) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
conduïts per menors de divuit anys.
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f) Incomplir qualsevol de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos
previstes en la normativa vigent que no estigui tipificada com a greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c) Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres
de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
g) Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua.
h) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal.
i) La presència d’un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena.
j) El transport d’animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius
de seguretat.
k) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, en el compliment de les funcions
establertes a la llei, així com el subministrament d’informació inexacta o de
documentació falsa.
3. Són infraccions molt greus:
a) Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de baralles de gossos, en els termes establerts
legalment.
c) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol gos,
entenent-se per animal abandonat, tant aquell que va preceptivament identificat,
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com aquell que no porta cap identificació sobre el seu origen o propietari, sempre
que no vagi acompanyat de persona alguna.
d) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense disposar de la llicència.
e) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a
qui no posseeixi la llicència.
f) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d’animals potencialment perillosos, o la seva participació, amb la finalitat de
demostrar la seva agressivitat.
Article 63. Sancions
1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l’article 62, número 1, apartats
a), a l’article 62, número 2, apartats a), b), c), d), e) i f) i a l’article 62, número 3,
apartats a) i b) se sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 60,10 fins a 150,25
euros.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53
euros.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 1.502,53 fins a
30.050,61 euros.
2. D'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l’article 62,
número 1, apartats b), c), d), e) i f) i a l’article 62, número 2, apartats g), h), i), j) i
k) i a l’article 62, número 3, apartats c), d) e) i f) se sancionaran amb multes de les
quanties següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 150,25 fins a 300,51
euros.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 300,52 fins a 2.404,05
euros.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.404,06 fins a
15.025,30 euros.
3. Les infraccions administratives
potencialment perillosos es podran
confiscació, decomís, esterilització o
clausura de l'establiment i suspensió

greus i molt greus en matèria d'animals
sancionar amb les sancions accessòries de
sacrifici dels animals potencialment perillosos,
temporal o definitiva de la llicència per tinença
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d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d’ensinistrador,
d'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Es prioritzaran les tècniques
de reorientació etològiques i terapèutiques per davant del sacrifici de l’animal.

Secció 5a: Disposicions comunes
Article 64. De la gradació de les sancions
1. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció o negligència.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut
un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una
infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les
sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per
a la infracció molt greu.
Article 65. Responsabilitat de les infraccions
El règim de responsabilitat de les infraccions previstes en la present Ordenança
s’adequa a les determinacions següents:
1. Només podran ser sancionades pels fets constitutius d’infracció administrativa
previstos en la present Ordenança, les persones físiques o jurídiques que resultin
responsables dels mateixos, fins i tot si es a títol de simple inobservança.
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2. Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador
seran compatibles amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats.
3. En el cas que, una vegada practicades les diligencies d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, i exhaurides les
possibilitats, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos
subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, totes elles
respondran de forma solidaria de les infraccions que, en el seu cas s'hagin comes,
i de les sancions que s'imposin.
4. Seran responsables subsidiàries o solidaries per l'incompliment de les obligacions
imposades en la present Ordenança que comporten el deure de prevenir la
infracció administrativa comesa per altres, les persones físiques i jurídiques sobre
les que recaigui, sempre i quan existeixi previsió normativa amb rang de llei que
així ho determini.
Article 66. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l’apartat anterior, a
qui hagi comès dues o més infraccions s’imposaran les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i
fonaments. En aquest darrer supòsit, s’aplicarà el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracti

Article 67. Procediment sancionador i reduccions
1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s’aplicarà en tots els casos, amb independència de
la qualificació de la infracció, de l’import de la sanció pecuniària i de si es tracta o no
d’una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.
2. Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s’han
d’exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l’autoritat competent per a
resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
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resolució s’ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l’acord
d’iniciació del procediment i la indicació que es tracta d’un procediment abreujat, per
tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta infracció
és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals intentin valerse, i al·legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets o interessos.
3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d’infracció greu o
molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de reducció
de l’import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs el
procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al·legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d’una resolució expressa i obertura del termini per
a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.
4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s’ha fet el pagament, i
després de l’eventual pràctica de la prova, l’instructor, sense cap altre tràmit, ha
d’elevar l’expedient a l’alcalde o al regidor o regidora en qui l’alcalde hagi delegat,
per tal que s’adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.

Article 68. Apreciació d’infracció penal
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui
els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d’un procés penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se
quan sigui ferma la resolució recaiguda en l’àmbit penal, i restarà fins aleshores
interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial
vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa,
només en el cas que s’apreciï diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés respecte d’això de les autoritats judicials, sens
perjudici dels recursos que pugui interposar qui presumptament hagi comés la
infracció sobre l’establiment o la vigència de les esmentades mesures provisionals.
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Article 69. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial.

Capítol II. Altres mesures de disciplina
Article 70. Mesures provisionals
1. Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada
cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també
amb anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador.
Article 71. El comís
1. En cas d’indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança,
l'Ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiu fins a la resolució
de l'expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies que el van
determinar. En el cas que la persona sigui sancionada es determinarà la destinació
de l’animal.
2. Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions relacionades
amb aquest aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora de l'animal.

Article 72. Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes al Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, l’autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini suficient, les
compleixi, amb l'advertiment que, en cas contrari, se l'imposarà una multa coercitiva
amb assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500 euros sense
perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.
2. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el
20 % de la multa imposada en el requeriment anterior.
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3. Els terminis concedits han de ser suficients per a poder dur a terme la mesura de
què es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la
mesura al seu temps.
Article 73. Mesures de policia administrativa
En els casos de manca de llicència municipal o de comunicació, per exercir una
activitat relacionada amb la venda o cria d’animals, o en els espectacles públics amb
animals, que no disposin d’ autorització, o en situació de risc imminent i extraordinari
per a la salut per les persones, es comunicarà a l’autoritat municipal competent per
tal que dicti les mesures corresponents.

Disposicions transitòries
Única.- Règim transitori dels expedients sancionadors
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim
sancionador vigent en el moment de cometre la infracció.

Disposició Derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es deroga l’Ordenança municipal
reguladora de la protecció dels animals i la seva tinença------------------------------

Disposicions Finals
Primera.- Normes d’aplicació supletòria
En tot allò no regulat en la present Ordenança s’estarà al que disposi la legislació
autonòmica especifica i/o normativa sectorial d’aplicació.
Segona.- Modificació automàtica
Aquesta Ordenança s’entendrà modificada automàticament davant la promulgació de
normes de rang superior.
Tercera.- Entrada en vigor
La present Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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