
 

 

1 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS A SANT PERE DE VILAMAJOR 

 

 
Article 1. Objecte 

 
L’objecte de la present Ordenança és la regulació de la tinença d’animals potencialment 
perillosos en compliment de l’establert a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual s’aprova 
el seu Reglament de desenvolupament, i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, de Catalunya. 

 
Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta Ordenança els gossos i animals pertanyents a les 
Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de les Comunitats 
Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial, tal i com diu la Llei 
50/1999, de 23 de desembre. 

 
Article 2. Àmbit d’Aplicació 

 
L’Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal, és d’obligat compliment per a tota 
persona física o jurídica i afectarà a qui resideixi en aquest Municipi. 

 
Article 3. Animals Potencialment Perillosos 

 
Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquesta Ordenança, i d’acord amb 
l’article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, els Annexes I i II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual 
es desenvolupa aquesta Llei, i l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
— Els animals que sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb 
independència de la seva agressivitat, i pertanyin a espècies o races que tenen capacitat de 
causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. 
— En especial, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, aquells que 
presenten una o més de les següents circumstàncies: 
— Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres animals. 
— Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
— Gossos que pertanyen a una de las següents races o a llurs encreuaments:  

 
1. Bullmastiff. 
2. Dòbermann. 
3. Dogo argentí. 
4. Dogo de Bordeus. 
5. Fila brasiler. 
6. Mastí Napolità. 
7. Pit Bull. 
8. Presa canari. 
9. Rottweiler. 
10. Staffordshire. 
11. Tosa Japonès. 
 
— Els gossos que reuneixin totes o la majoria de les característiques següents: 
1. Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
2. Caràcter marcat i gran valor. 
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3. Pèl curt. 
4. Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 
centímetres i pes superior a 20 kg. 
5. Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. 
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda. 
6. Coll ample, musculós i curt. 
7. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt. 
8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, 
amb cames relativament llargues formant un angle moderat. 
A excepció que es tracti de gossos-pigall o gossos d’asistència acreditats i ensinistrats en 
centres oficialment reconeguts, conforme la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així 
com aquells gossos que es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.  

 
Article 4. La Llicència Municipal 

 
Tota persona que vulgui ser propietari d’un animal potencialment perillós haurà de sol·licitar 
prèviament una llicència. 
 
L’obtenció de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos meritarà una taxa 
municipal. La quantia quedarà fixada en la seva corresponent Ordenança fiscal. 

 
Article 5. Òrgan Competent per a Atorgar la Llicència 
 
L’Alcalde-President de la Corporació serà el competent per a poder atorgar les llicències per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos, en compliment de l’article 21.1.q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
Article 6. Requisits per a la Sol·licitud de la Llicència 

 
Per a obtenir la llicència per a la tinència d’animals potencialment perillosos, es necessita 
acreditar els següents requisits: 
 
— Ser major d’edat. 
— No haver estat condemnat por delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual 
i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per 
Resolució Judicial del dret a la tinència d’animals potencialment perillosos. 
— Certificat d’aptitud psicològica i física. 
— Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
que puguin ser causats pels seus animals, por una quantia mínima de 150.253,03 €. 
— No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de las sancions 
accessòries de las recollides en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre. 

 
Article 7. Termini 
 
La llicència tindrà un període de duració de cinc anys, després del qual caldrà ser renovada per 
períodes successius d’igual duració i pel mateix procediment. 

 
La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir amb els 
requisits necessaris perquè li sigui concedida. 

 
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu 
titular, en el termini de quinze dies des de que es produeixi, a l’Alcalde. 
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Article 8. Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos 
 

En compliment de l’article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinència d’animals potencialment perillosos, existirà un Registre d’Animals Potencialment 
Perillosos, en el que hi hauran de constar inscrits. 

 
El titular de la llicència de tinència d’animals potencialment perillosos té la data en que s’ha 
obtingut la corresponent llicència, sent necessari aportar les següents dades: 
 
— Les dades personals del posseïdor. 
— Les característiques de l’animal. 
— El lloc habitual de residència de l’animal. 
— El destí de l’animal, a: 
— Conviure amb els éssers humans. 
— Finalitat diferent, per exemple, la guarda, protecció... 
 
En el cas de gossos potencialment perillosos, a més cal especificar la raça i demés 
circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat del gos. 

 
Article 9. Identificació 

 
En el cas de gossos potencialment perillosos, els propietaris, criadors o posseïdors tindran 
l’obligació d’identificar l’animal mitjançant un microxip, que s’haurà d’implantar a l’animal. 

 
Article 10. Obligacions dels Posseïdors 

 
— El titular de la llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals 
Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en que hagi obtingut la 
corresponent llicència. 
 
— La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la 
persona que els condueix i controla dugui la Llicència administrativa i la certificació acreditativa 
de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos. 
 
— Els gossos potencialment perillosos hauran de dur obligatòriament morrió, apropiat per a la 
tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics. 
 
— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de dos 
metres, sense poder-se dur més d’un d’aquests gossos per persona, que en cap cas poden 
ser conduïts per menors de setze anys. 

 
— Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol 
altre espai determinat, hauran d’estar confinats a un habitacle amb la superfície, altura i 
tancament adequats, para protegir a les persones o animals que accedeixin o s’apropin a 
aquests espais. 

 
— Les portes de las instal·lacions cal que siguin tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i han de dissenyar-se per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir per ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 

 
— El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència de que hi ha un animal 
d’aquest tipus. 
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— La sostracció o pèrdua del animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini de quaranta-vuit hores 
des de que tingui coneixement dels fets.  
 
— La venta, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal haurà de comunicar-se al 
Registro Municipal. 
 
— Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’un altre municipi, si és per un període 
superior a tres mesos o de manera permanent, caldrà efectuar les inscripcions oportunes en 
els Registres Municipals. 

 
— En els fulls registrals de cada animal s’haurà de fer constar igualment el certificat de sanitat 
animal expedit per l’Autoritat competent que acrediti, anualment, la inexistència de malalties o 
trastorns que el facin especialment perillós. 

 
Article 11. Mesures de Correcció 

 
L’esterilització dels animals podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del titular o 
posseïdor de l’animal o, si s’escau, obligatòriament per mandat o resolució de les Autoritats 
administratives o judicials, i haurà de ser, en tot cas, inscrita en el corresponent full de l’animal. 
El certificat d’esterilització, haurà d’acreditar que l’esmentada operació ha estat efectuada sota 
supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les degudes garanties de que no se li ha 
causat dolor o patiment. 

 
En els casos concrets de gossos que presenten comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutica existents, poden considerar-se 
sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en la castració o el sacrifici de l’animal. 

 
Article 12. Infraccions i Sancions 
 
A efectes de la present Ordenança, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
El coneixement per part de l’Ajuntament, ja sigui d’ofici o per denúncia, de la comissió d’alguna 
de las infraccions regulades en l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de  
 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en l’àmbit de 
les seves competències, avalarà l’inici de l’expedient sancionador. Seran d’aplicació les 
sancions de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre. 

 
Article 13. Responsabilitat i Indemnitzacions 

 
La imposició de qualsevol de les sancions previstes en la present Llei no exclou de la 
responsabilitat civil de la persona sancionada ni de la indemnització que se li pugi exigir per 
danys i perjudicis. 

 
Article 14. Comís d’Animals 
 
Mitjançant els seus Agents podrà comissar els animals objecte de protecció en el mateix 
moment en que existeixin indicis racionals de que s’està realitzant actuacions que suposin una 
infracció de la present Ordenança. 
 
Aquest comís tindrà caràcter preventiu fins a la resolució del corresponent expedient 
sancionador, que en tot cas cal que determini la finalitat que ha de donar-se als animals 
comissats. 
 
Les despeses del comís van a compte de qui comet la infracció. 
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DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 
motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
DISPOSICIÓ FINAL. 

 

La present ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió de data 17 de desembre de 2007 i 
entrarà en vigor l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí 
Oficial de la Província. 

Ordenança publicada al BOP de 28/02/2008, núm. 51. 

 


