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ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

Preàmbul 

 

L’any 2008 es va aprovar la norma que regula la tinença d’animals de companyia a fi d’abordar 

amb un plantejament integral de la problemàtica existent, des de l’àmbit general de convivència 

ciutadana, la higiene i la qualitat de vida. 

 

Amb aquesta ordenança es pretén ajustar la norma a les noves demandes ciutadanes i al 

creixement municipal tant de persones com d’ animals de companyia.  

 

Aquesta normativa reguladora ha de recollir les consideracions següents:   

 

1. La responsabilitat que derivi dels actes dels animals de companyia recau exclusivament en els 

seus propietaris i posseïdors.  

 

2. Si bé els animals de companyia proporcionen satisfaccions personals als propietaris i 

posseïdors també poden produir danys i molèsties a altres ciutadans i per això, cal 

responsabilitzar els propietaris i posseïdors dels animals dels actes que aquests facin. 

 

3. Els animals de companyia poden ser vehicles transmissors de malalties zoològiques i per tant, 

l’estructura sanitària d’una comunitat té l’obligació de vetllar per la qualitat sanitària d’aquesta 

població, per la qual cosa, cal arbitrar mesures per a la prevenció i control de les malalties 

esmentades. 

 

4. La normativa que regula aquesta matèria ha de recollir i respectar els drets dels animals. 

 

Així doncs, l’Ordenança reguladora dels animals de companyia ha de tenir en compte: 

 

. La legislació comunitària, estatal i autonòmica. 

. Identificació i cens de tots els animals de companyia. 

. Responsabilització de perjudicis per la tinença d’animals de companyia. 

. Control sanitari dels animals. 

. Preservació dels drets universals dels animals. 

 

Títol I 

Disposició general  

 

Article 1. Objecte 

 

Aquesta Ordenança estableix la normativa municipal de protecció i regulació específica dels animals 

de companyia amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint 

una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la 

preservació dels animals. 
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Article 2. Definicions i Conceptes 

 

2.1. Als efectes d'aquesta ordenança i del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, s’entén per: 

 

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen 

amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta consideració els 

animals que es crien 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 en l'agricultura. 

 

b) Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb 

la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta 

consideració els gossos, els gats i les fures. 

 

c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de 

Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies 

de peixos i animals marins de les costes catalanes. 

 

d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de 

l'Estat espanyol. 

 

e) Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera 

individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri. 

 

f) Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la 

convivència amb les persones. 

 

g) Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap 

identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària. 

 

h) Animal salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les 

persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom 

roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), 

espècies de fauna exòtica i altres que s'han de determinar per via reglamentària. 

 

i) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions 

per al manteniment d'animals, els establiments de venda i cria d'animals, els centres de recollida 

d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els 

de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les 

instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre 

producte útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 

 

j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: és l'establiment en què es guarden 

els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, 

les gosseres esportives i de caça i els centres d'importació d'animals. 
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k) Centre de cria d'animals: és la 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. 

 

l)  Associació de protecció i defensa dels animals: és l'entitat sense afany de lucre legalment 

constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals. 

 

m)  Animals de competició o cursa: són els 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. 

 

n) 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. 

 

2.1 Per la tinença dels animals següents: 

 

Pel que fa a la tinença d’altres animals no qualificats com animals de companyia s’estarà al 

següent: 

 

La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres anàlegs en domicilis particulars, ja 

sigui en terrasses, terrats o patis, queda condicionada a les circumstàncies d’allotjament, a 

l’adequació de les instal·lacions i al nombre d’animals, tant en l’aspecte higiènic sanitari com pel fet 

de que no causin incomoditats, molèsties i perills als veïns/ veïnes o a altres persones. 

 

En tot cas es requerirà l’autorització municipal, prèvia comprovació tècnica, de les condicions 

d’allotjament dels animals i de la seva repercussió en l’entorn humà i veïnal, des del punt de vista 

sanitari i de   convivència. 

 

La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia, com animals exòtics i/o 

salvatges en domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament, 

sempre que es compleixin les condicions següents: 

 

Animals de fauna no autòctona: 

 

Els propietaris i posseïdors d’animals pertanyents a espècies permeses pels tractats 

internacionals, ratificats per l’Estat espanyol, hauran de tenir de cada animal: 

 

. Certificat sanitari d’origen. 

. Llicència d’importació. 

. Llicència d’exportació. 

. Autorització sanitària d’entrada a Espanya. 

. Certificat de reconeixement sanitari i duana o la certificació de la quarantena. 

. Certificat d’origen si són animals criats en captivitat.
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No es permet la possessió d’animals salvatges d’agressivitat manifesta, així com dels animals 

susceptibles de poder provocat enverinaments per la seva mossegada o picada. 

 

Animals de fauna autòctona: 

 

Queda prohibida la tinença d’aquests animals si estan protegits per Decret Legislatiu 2/2008, de 

15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

Article 3. Àmbit d’aplicació. 

 

Terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. 

 

Afecta a tots els particulars i/o entitats o persones jurídiques. 

 

Article 4. L’hàbitat dels animals de companyia. 

 

L’hàbitat o medi en el qual viuen els animals de companyia són habitatges en propietat 

horitzontal, habitatges en propietat vertical, torres, fàbriques i solars. 

 

S’ha de tenir en compte que l’animal de companyia no ha de suposar cap risc sanitari ni cap 

incomoditat pels veïns o d’altres animals. 

 

També s’ha de determinar si les comunitats de propietaris han previst la tinença d’animals als seus 

habitatges i que el reglament d’aquestes comunitats no estableixi cap impediment sobre això. 

 

S’entendrà que la regulació es refereix només a la presència d’animals de companyia en domicilis 

o societats, sense ànim d’explotació d’aquests amb finalitats lucratives. 

 

L’allotjament de l’animal o animals ha de ser l’adequat, segons les exigències de la seva espècie i 

el medi ambient on han de viure. 

 

Els propietaris i/o posseïdors dels animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per 

impedir que la tranquil·litat dels veïns sigui alterada pel comportament dels seus animals; 

especialment en horari nocturn, des de les 20:00 a les 8:00 hores. 

 

D’acord amb aquest precepte, el nombre d’animals que, previ informe de l’Ajuntament, s’entén 

com a nombre màxim permès per superfície útil, és tenir, fins a tres gossos en habitatges amb 

una tipologia constructiva de plurifamiliar o bé subjectes al règim de propietat horitzontal i 

quatre gossos en habitatges amb una tipologia constructiva d’unifamiliar amb zona enjardinada. 

Per a un número superior, s’haurà de demanar autorització a l’Ajuntament, que podrà atorgar-la 

tenint en compte les correctes relacions de veïnatge. 

Si el particular té 2 o més gossos amb la intenció de criar amb possibles finalitats comercials haurà de 

sol·licitar una llicència especial a les autoritats competents. 
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Si  els animals que viuen al mateix domicili són de diferent sexe s’haurà de controlar d’una forma 

efectiva i sota la supervisió veterinària el control de natalitat. 

 

Pel cas d’animals que es trobin allotjats a solars o fàbriques, el nombre màxim dependrà també de 

l’espai que se’ls pugui destinar, essent com màxim el de sis gossos. 

 

El nombre de gats serà com a màxim, prèvia autorització municipal: quatre en pisos, cinc en torres, 

vuit en fàbriques i  solars. 

 

Les botigues d’animals de companyia tenen per les seves característiques una normativa pròpia, la 

de nuclis zoològics, malgrat tot, les condicions sanitàries i d’allotjament hauran de ser les que amb 

caràcter general s’apliquen per mitjà d’aquesta Ordenança. 

 

Per a la resta d’animals es respectaran els mínims assumibles pel benestar animal. 

 

Article 5. Prohibicions. 

 

Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals: 

 

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi 

sofriments o danys físics o psicològics. 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció 

veterinària. 

c) Abandonar-los. 

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar 

i de seguretat de l'animal. 

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de 

les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a 

garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics 

o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de 

l'autoritat competent. 

f) No facilitar-los l'alimentació suficient. 

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals. 

h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense 

l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i establiments de 

venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es 

limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de 

l'animal. 

j) Exhibir-los de forma ambulant  com a reclam. 

k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 



 
 

6 
 

condicions higienicosanitàries. 

l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment 

necessari per a ells. 

m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 

soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament. 

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 

o) Fer activitats d’ensinistrament fora de l’espai reglamentari o definit per l’activitat i 

especialment a les zones de pastura. 

p) Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac. 

 

Art 6. Obligacions dels propietaris 

 

a) Els gossos, gats i fures, han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies 

públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de 

constar, com a mínim, el nom de l’animal i el telèfon de contacte de la persona que n’és 

posseïdora o propietària. 

b) Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja i 

collar, tret dels espais reservats per a la lliure circulació prèviament delimitats per l´Ajuntament 

de Sant Pere de Vilamajor. 

c) Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita a 4 el 

nombre de gossos que es poden portar per persona a la via pública. 

d) En situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat de les persones o 

dels animals, i interès públic, l'Ajuntament podrà limitar la presència dels gossos a espais 

públics. 

e) L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin 

mentre aquestes circumstàncies no canviïn. 

f) Les persones propietàries o posseïdores d’un animal han de dur la tarja censal corresponent 

durant la conducció d’aquest animal per la via pública. 

g) El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de l’obligació d’identificar aquests 

animals mitjançant microxip homologat o qualsevol altre sistema d’identificació que estableixi la 

normativa. 

h) Quan, de forma puntual, sigui necessari deixar el gos a l’entrada d’un establiment o comerç, 

es lligarà al lloc habilitat per aquest procurant que la llargada de la corda no permeti al gos 

entorpir el pas de les persones vianants. 

i) Quan un local no estigui degudament tancat, de tal manera que no impedeixi el pas a 

persones alienes, haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos 

que vigila el recinte. 
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j) El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, 

és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a d’altres animals, 

a les coses, a les vies, espais públics i al medi natural en general, d’acord amb allò que estableix la 

legislació civil aplicable. 

k) El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 

responsable d'adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i els 

espais públics. 

l) L’entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació, magatzems, transports o 

manipulació d’aliments queda expressament   prohibida. 

m) Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines 

públiques. 

n) Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, 

cafeteries i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en llurs 

establiments. Encara que tinguin amb la seva autorització s’exigirà que portin el morrió col·locat i 

que vagin subjectats per corretja o cadena. 

o) Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos guia per causa 

d’alguna disminució física dels seus propietaris o posseïdors. 

p) Els propietaris i posseïdors d’animals han d’adoptar mesures perquè aquests no embrutin amb 

deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs infantils i, en general, qualsevol lloc destinat al 

trànsit de vianants. Els posseïdors d’animals de companyia són els responsables de recollir els 

excrements convenientment. 

q) Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals de companyia a les vies públiques i, en 

general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris i posseïdors dels animals són 

els responsables de l’eliminació correcta d’aquestes deposicions. 

r) En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal poden 

requerir al propietari o la persona que condueixi l’animal, per a què procedeixi a retirar les 

deposicions de l’animal. En cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la 

denúncia pertinent. 

 

s) Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació d’origen o del 

propietari, no va acompanyat de cap persona i, en aquest supòsit, l’Ajuntament, o si s’escau, l’entitat 

supramunicipal corresponent s’ha de fer càrrec de l’animal i l’ha de retenir fins que sigui recuperat o 

cedit. 

 

En el cas de que l’ajuntament es faci càrrec de l’animal abandonat es tindrà en compte el 

següent: 

 

a) Queda en custòdia de l’Ajuntament màxim durant 10 dies. 
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b) Les depeses produïdes originades per la recollida, custòdia, alimentació, i si s’escau 

identificació de xip seran a càrrec del propietari/a segons la mida de l’animal (petit, mitjà i 

gran) amb un preu públic que fixarà l’ajuntament. 

 

c) Transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l’Ajuntament podrà donar-

los en adopció.  

 

Article 7è. Condicions higièniques. 

 

Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en 

adequades condicions  higiènic-sanitàries, allotjar-los en instal·lacions adients i efectuar els tractament 

de vacunació, desparasitació, alimentació i control. 

 

Així mateix, estaran obligats a declarar al facultatiu competent, ben aviat, l’existència de qualsevol 

símptoma que pogués fer pensar l’existència d’una malaltia contagiosa o transmissible a 

l’home. 

 

Títol II 

Del control i identificació dels animals de companyia. 

 

Article 8. Del control i identificació de l’animal de companyia. 

 

Els propietaris d’animals de companyia hauran d’anar al cens municipal corresponent en un termini 

màxim de trenta dies a comptar a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal o del 

canvi de residència. 

 

Per figurar al cens, els animals hauran d’estar identificats individualment acceptant-se per a gossos i 

gats dos sistemes: el tatuatge i/o el microxip, sempre que aquests dos sistemes estiguin 

connectats a una base de dades reconeguda per la Generalitat de Catalunya. 

 

En cas de mort o desaparició de l’animal, el seu propietari ha de comunicar aquesta 

circumstància a l’esmentat cens municipal i aquest al seu torn ho comunicarà a l’arxiu general 

de registre d’animals de companyia. 

 

Si es transfereix la propietat de l’animal, es canvia d’adreça o de població, també s’està obligat a 

comunicar-ho. 

 

Article 9. Control sanitari 

 

Qualsevol animal de companyia té dret a rebre, i el propietari i/o posseïdor  té el deure d’oferir les 

degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran 

ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de 

companyia, de forma i moment que es determini. 

 

Cada propietari i/o posseïdor  haurà de disposar de la corresponent documentació d’identificació 

sanitària en la qual s’especificaran les característiques de l’animal i l’estat sanitari. 

 

Els propietaris i/o posseïdors  d’animals que hagin causat lesions a persones per motius 
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d’agressió estan obligats a: 

 

1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 

representants legals i a les autoritats competents que les sol·licitin. 

 

2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a l’Ajuntament i posar-se a 

disposició de les autoritats municipals. 

 

3. Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria, prèvia autorització, a qualsevol 

consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions que determini el veterinari. 

 

4. Presentar a l’Ajuntament, la documentació sanitària del gos i el certificat veterinari de 

l’observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores d’haver-se produït la lesió, i 

als 14 dies d’haver-se iniciat l’observació veterinària. 

 

5. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l’animal, robatori, 

pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d’observació veterinària. 

 

Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec. 

 

Periòdicament i no superior a terminis bianuals, les autoritats administratives podran fer obligatòria 

la revisió sanitària dels animals de companyia efectuades per tècnics competents (veterinaris). 

 

Els veterinaris estan obligats a comunicar a l’Ajuntament qualsevol malaltia  transmissible, de la 

forma en què estigui establert, perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es 

posin en marxa les corresponents mesures higiènic-sanitàries de protecció civil. 

 

Els veterinaris, clíniques, consultoris o hospitals veterinaris, degudament registrats i que 

voluntàriament  participin  en  campanyes  promogudes  per aquest Ajuntament, restaran 

obligats  a  facilitar  les  dades  que  li  requereixin  amb  finalitats  estadístiques  i/o  sanitàries. 

 

L’Ajuntament queda obligat a preservar aquestes dades de cap utilització comercial no podent-

les facilitar a cap particular. 

 

Els  nuclis  zoològics han de complir els requisits següents: 

 

a) S'han d'inscriure en el Registre de Nuclis Zoològics. 

 

b) Han de dur un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en què es recullin 

de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades de llur 

identificació. 

 

c) Disposar de les condicions higiènic-sanitàries 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 a evitar el contagi en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes 

de quarantena. 
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d) Tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el Registre, quan es tracti 

d'establiments d'accés públic. 

 

e) Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els 

danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o 

atacs als animals. 

 

f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels 

animals. 

 

g) Tenir a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als animals 

emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent. 

 

h) 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 ésser els 

responsables de prendre les mesures adequades en cada cas. 

 

Si els gossos tenen edats superiors a vuit setmanes, exigirà que aquests animals presentin certificat 

veterinari de desparasitació i vacunació contra el borm, hepatitis, leptospirosi i parvovirosi. 

 

Títol III 

Dels drets dels animals 

 

Article 10. Dels drets dels animals. 

 

La presència d’altres tipus d’animals no considerats de renda ni de companyia, com poden ser els 

animals de laboratori per a indústries, quedarà supeditada a les normes de caràcter general que 

regulen els estabularis i les pràctiques de laboratori. Queden expressament obligats a comunicar 

a l’autoritat municipal la presència d’aquests estabularis i tenir diversos permisos específics a 

aquesta activitat. 

 

Totes les actuacions que contradiguin la Llei de protecció d’animals seran perseguides i 

denunciades a les autoritats competents en aquesta matèria. 

 

Així mateix es tindrà en compte la Declaració Universal dels drets dels animals. 

 

Títol IV 

De les competències municipals 

 

Article 11. Competències de l’Ajuntament. 

 

1. Confeccionar un cens de les espècies d’animals domèstics als que es refereix l’article 14è del 

Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril. 

 

2. Recollir animals domèstics directament o mitjançant convenis amb les associacions de 

protecció d’animals o facultatius veterinaris. 
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3. Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d’animals domèstics 

directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció d’animals o facultatius 

veterinaris. 

 

4. Poder realitzar el comís, per si mateix o mitjançant associacions, els animals de companyia 

si existeixen indicis que se’ls maltracta o tortura o si es troben en instal·lacions inadequades i 

també en el cas d’haver-los diagnosticat malalties transmissibles a l’home, per sacrificar-los, si 

fos necessari. Aquesta facultat també la poden desenvolupar els departaments competents de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

5. Establir una taxa fiscal pel servei de cens i de vigilància i inspecció. 

 

6. Establir uns preus públics de recollida, custòdia i manutenció de l’animal mentre està sota la 

protecció municipal.  

 

7. Instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l’autoritat 

administrativa competent per a què  resolgui. 

 

8. En general i dintre de la seva autonomia dictar ordenances i desenvolupar les normes estatals i 

de la Generalitat. 

 

9. Pel que fa referència als animals considerats potencialment perillosos, s’estarà al que 

desenvolupin les legislacions estatals i autonòmiques i els seus reglaments de desplegament. 

 

Títol V 

De les infraccions i sancions  

 

Article 12. Infraccions 

 

Als efectes d’aquesta ordenança, les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus en 

funció del que s’especifica a l’article 44 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. A banda 

d’aquesta classificació s’estableixen les següents infraccions: 

 

1. Faltes lleus: 

 

a) Rentar animals en els espais públics i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a 

les fonts públiques.  

b) No comunicar a l’Ajuntament la desaparició d’un animal censat. 

c) La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tingui transcendència greu 

per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes. 

 

2. Són infraccions greus: 

 

a) Reincidir en la comissió 2 infraccions  lleus durant l'últim any. 

b) La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin transcendència greu 
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per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes.  

 

3. Són infraccions molt greus: 

 

a) Reincidir en la comissió de 2 infraccions greus durant l'últim any. 

b) Fer activitats d’ensinistrament d’atac.  

 

Article 13. Sancions 

 

Les infraccions d’aquesta ordenança es sancionaran de la manera següent: 

 

a) Les faltes lleus se sancionaran amb una multa de 300,00 €  fins a 3.000,00 €. 

b) Les faltes greus de 3.001,00 € fins a 9.000,00 €. 

c) Per les faltes molt greus, de 9.001,00 € fins a 45.000,00 €. 

 

En la imposició de sancions, es tindran en compte per graduar la seva quantia els criteris 

següents: 

 

a) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a 

persones com a animals. 

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 o negligència en la comissió de la infracció. 

h) El fet que hi hagi requeriment  previ. 

i) Hi ha reincidència si en el moment de cometre la infracció no ha transcorregut un any des 

de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’infracció de la mateixa 

qualificació.  

 

La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil o 

l’eventual indemnització per danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat. 

 

Article 14. Procediment sancionador 

 

Als efectes d’aquesta ordenança en quant al procediment sancionador, ens remetem al que es 

disposen als articles 45 i següents del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 

Disposició final.  

 
Els preceptes d’aquesta ordenança, que incorpora sistemàticament aspectes de la legislació 
estatal i autonòmica, s’entén que queden automàticament modificats en el moment en què es 
produeixi la revisió d’aquesta legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal i 
autonòmica continuaran essent vigents els preceptes d’aquesta ordenança si hi són compatibles i 
permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, 
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mentre no hi hagi adaptació expressa. 
 

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 

el dia 30 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en data 2 de febrer de 

2021, entrarà en vigor el dia 3 de febrer de 2021 i regirà fins la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

 


