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Administració Local
2016-06937
Ajuntament de Camarles
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Camarles en sessió de data 30 de maig de 2016, va aprovar inicialment l’ordenança de
protecció i tinença d’animals del municipi. Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, l’acord inicial ha estat elevat a definitiu.
En compliment amb el que disposen els articles 70 i 111 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local i l’article 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es procedeix a la seva
publicació íntegra.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 27 d’octubre de 1978
i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que
l’espècie humana ha de respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la coexistència de les espècies en
el món. També es reconeix que el respecte als animals està lligat al respecte entre els mateixos humans.
La tinença d’aquests animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en relació amb la resta de
persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma
natural a l’ecosistema urbà.
La voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als temps actuals i alhora
d’incorporar les darreres modificacions legislatives a la normativa sectorial vigent, és el que ha propiciat l’elaboració
d’una nova ordenança, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals al nostre municipi.
NORMATIVA SECTORIAL RELACIONADA AMB ELS ANIMALS:
Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a
Catalunya.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia.
RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva modificació en el RD 1570/2007 de
30 de novembre.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Article 1r. Objecte
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, el control, la tinença i la venda d’animals, independentment
de la residència del propietari, dins el terme municipal de Camarles.
2. Les finalitats d’aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir una
tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals, fomentar la participació
ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.
3. L’Ajuntament de Camarles disposarà d’un cens municipal per a la inscripció dels animals de companyia del
municipi, en el qual hi haurà un apartat específic per als gossos considerats potencialment perillosos.
4. Són objecte d’especial regulació el cens i la identificació dels animals de companyia amb l’objectiu de disminuir
els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença responsable.
5. Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de protecció i
tinença d’animals i de tinença de gossos potencialment perillosos.
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TÍTOL I. OBJECTE I FINALITATS
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Article 2n. Àmbit d’aplicació
1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són els animals domèstics i de companyia.
2. Queden inclosos en aquesta ordenança els animals considerats potencialment perillosos i els de perillositat
constatada dels grups abans descrits.
3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa específica, els animals de la fauna
salvatge autòctona i no autòctona, excepte els animals que es crien per a la producció de carn i els que treballen
en l’agricultura.

Article 4t. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
1. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, té el deure de protegir els animals d’acord amb l’art. 45.2 de
la Constitució Espanyola, sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les persones i dels seus béns.
2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d’acord amb l’art. 45.2 de la Constitució Espanyola.
Tothom té el deure de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i de denunciar els incompliments
que presenciïn o dels quals en tinguin coneixement cert. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o
suggeriments de les persones i exercir les accions que en cada cas escaiguin. Per a garantir el dret a gaudir dels
animals i el deure de protegir-los, qualsevol persona física tindrà la condició d’interessada en els procediments
administratius municipals relatius a la protecció d’animals sempre i quan s’hi personi.
Article 5è. 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.
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Article 3r. Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
1. 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, i proporcionen companyia, esbarjo o lleure, ajut personal i/o laboral, estiguin
o no en les llars, instal·lacions temporals o en establiments de venda. També tenen 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 a l’agricultura.
2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne
companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, gats i fures.
3. 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 de captiveri.
4. Fauna salvatge autòctona: espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol i les que
hi hivernen o hi són de pas.
5. Fauna salvatge no autòctona: espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol.
6. Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb
les persones.
7. 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, estornells i d’altres espècies de la fauna salvatge no autòctona
que determini la legislació sectorial).
8. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment
d’animals, els establiments de venda i/o cria d’animals, els centres d’acollida d’animals, els domicilis particulars
on es fan vendes o d’altres transaccions amb animals i les instal·lacions que allotgin més de cinc animals de
companyia en un habitatge de tipus horitzontal situat en zona urbana, jardí, finca o altre espai, i més de tres en un
habitatge de tipus vertical. D’altres que determini la legislació sectorial.
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 en l’agricultura.
9. Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on es guarden els animals de companyia
i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament i els clubs esportius.
10. Animal perdut: és l’animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària
o posseïdora, i que no va acompanyat de cap persona.
11. Animal abandonat: Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu
cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També es considerarà abandonat
l’animal que, transcorreguts vints dies, no ha estat recollit per la persona propietària o posseïdora i pot ser cedit,
acollit temporalment o adoptat.
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2. 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 i quan s’hi personin.
Article 6è. Accés a la informació relativa a animals
Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa als animals de la que, en
relació a l’aplicació d’aquesta Ordenança, disposin l’Ajuntament i els organismes amb responsabilitats públiques en
matèria de protecció i tinença d’animals que estiguin sota el control de l’Ajuntament.
TÍTOL II. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 7è. Àmbit d’aplicació
Són aplicables als animals de companyia totes les normes recollides en el títol III de protecció i tinença d’animals i
el títol IV de presència d’animals al municipi.
CAPÍTOL I. Identificació i cens

Article 9è. Cens municipal.
1. És obligatòria la inscripció al cens municipal dels animals de companyia en el qual s’inscriuran els gossos, els
gats i les fures, i dels altres animals que es determinin per reglament, que resideixen de manera habitual al municipi.
En el cens municipal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació, per tal d’establir una base
de dades d’identificació i registre d’animals domèstics de companyia:
A/ Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal: - Nom i cognoms, NIF - Domicili
B/ Dades d’identificació veterinària de l’animal: Nom de l’animal - Espècie i raça - Sexe - Data de naixement Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació - Domicili no habitual de l’animal
- Nom, cognoms i número de col·legiat del veterinari que s’ocupa del control habitual de l’animal. - Antecedents
d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat.
En el cens municipal de l’ajuntament s’ha d’incloure un apartat específic per a gossos que es considerin potencialment
perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà:
Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a d’altres animals) conegudes per
les autoritats administratives o judicials.
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Article 8è. Obligacions dels propietaris o posseïdors d’animals de companyia.
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a:
a) Identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un transponedor que contingui un microxip amb un codi
homologat o d’altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària dins els dos mesos següents a la data
de naixement de l’animal.
b) Inscriure’ls en el cens municipal en el moment de l’adquisició, o en el termini de dos mesos des de la data
de canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos al terme municipal de
Camarles o dins els tres primers mesos de vida de l’animal.
En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència administrativa
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació requerida en l’article 13è
d’aquesta ordenança.
c) Fer el pagament anual de la taxa municipal per a tinença de gossos. Queden exempts d’aquesta taxa els invidents
que tenen un gos guia a causa d’una disminució visual, total o parcial, i les persones més grans de 65 anys que
visquin soles (caldrà justificar-ho amb un certificat del padró).
d) Comunicar al cens municipal en el termini màxim de dos mesos la baixa per mort, cessió, canvi de residència
de l’animal i/o del propietari i qualsevol altra modificació de les dades que figuren en aquest cens i justificar-ne els
canvis.
e) Comunicar per escrit o telemàticament, de forma que en quedi constància, a l’ajuntament del terme municipal on
s’ha produït la pèrdua i a l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de 48 hores, des que es té coneixement
del robatori o pèrdua d’un animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a l’efecte de facilitar-ne
la recuperació.
f) Proveir-los de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el cens municipal i efectuar controls
veterinaris periòdicament, per garantir-ne la salut, i disposar de la documentació sanitària.
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Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de l’animal.
2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document d’eliminació del cadàver o
declaració jurada.
3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la policia municipal o còpia del
document de comunicació de la pèrdua o declaració jurada.
4. Quant als canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça del propietari i/o
de l’animal i el document de modificació de l’adreça en el registre d’identificació.
5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal en el cens del nou municipi
o la justificació de petició d’alta.
6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de cessió, donació o venda, signada, on
han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals i anteriors, el document de
modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del titular o propietari i/o de l’animal de companyia,
si escau.
Article 10è. La inscripció en el Cens municipal.
1. La inscripció en el cens municipal s’ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o posseïdora d’un
document d’alta identificatiu i que ha d’acreditar les dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora i la
inscripció i número del registre del cens.
2. Per raons de seguretat, els gossos destinats a activitats esportives, salvaguarda, protecció civil, cossos i forces
de seguretat i d’altres assimilables estan exempts de l’obligació de dur la placa identificativa durant la realització de
l’activitat.
Article 11è. A les vies i els espais públics
En les vies i espais públics els animals de companyia han de dur d’una manera permanent una placa identificadora,
o qualsevol altre mitjà d’identificació, adaptada al collar o a la corretja en què han de constar el nom de l’animal i les
dades i el telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària.
Article 12è. Transaccions amb animals de companyia.
1. En qualsevol transacció amb animals de companyia (donació, cessió, venda, permuta...), incloses les efectuades
per particulars, els animals han d’estar identificats i amb el tràmit del cens iniciat.
2. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transacció
de l’animal, i ha de constar en qualsevol documentació que faci referència a l’animal. Qualsevol transacció duta
a terme sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no
eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
3. Els establiments de venda estan obligats a facilitar la inscripció de l’animal motiu de la transacció en el cens
municipal, amb el requisit previ d’estar identificat.
4. Els animals de companyia del centre d’acollida d’animals de referència del municipi aptes per ser adoptats, prèvia
revisió veterinària, seran desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament al lliurament en adopció
i les despeses aniran a càrrec de l’adoptant. Es lliurarà l’animal juntament amb un contracte d’adopció. S’haurà
de censar d’immediat si el propietari resideix al municipi de Camarles. Es comunicarà a l’ajuntament pertinent, si
l’adoptant és d’un altre municipi.
5. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el nou propietari sol·liciti la
corresponent llicència municipal de tinença i/o conducció.

Article 13è. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència.
La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia de la llicència administrativa
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,per part del propietari o posseïdor de l’animal.
Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat i l’ha de
sol·licitar l’interessat.
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) Inscripció del gos en el cens municipal.
b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir.
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CAPÍTOL II. Gossos potencialment perillosos.
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c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o 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. Aquest certificat d’antecedents
penals el sol·licita la mateixa administració municipal.
d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de
les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, renovació de
la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, 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 hagin comportat comís de l’animal,
d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
A l’efecte de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos en què no existeixi delegació
perquè els ajuntaments puguin sancionar, els directors territorials del Departament de Medi Ambient notificaran
a l’ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries. També es pot
presentar una declaració jurada de l’interessat si no ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest
requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos
de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no
inferior a 150.253 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que
en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
En aquesta pòlissa, hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació
de la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar-ne la vigència. S’haurà de
presentar còpia de la pòlissa i del rebut acreditatiu de l’últim pagament.
g) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla sanitària de l’animal.
h) Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos.
La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del seu titular per períodes successius
d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de
complir qualsevol dels requisits exigits.
La inscripció al cens municipal es completarà amb el lliurament al propietari i/o conductor de la resolució municipal
i d’un carnet on constaran les dades de l’animal i de la persona propietària o conductora.
TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I. Prohibicions

a) Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los físicament o psicològicament.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.
d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los parts del cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària
en cas de necessitat terapèutica, per garantir la salut de l’animal o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
e) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
diferent o transacció onerosa d’animals.
g) 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.
h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria
autoritzats, llevat de les donacions entre els particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal
i) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.

7

CIE: BOPT-I-2016-06937

Article 14è. Prohibicions, segons l’article 6è del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals.
Queda expressament prohibit respecte als animals:
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j) Utilitzar animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat en els circs.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari.
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) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels animals en el transport.
o) Utilitzar animals en baralles, en atraccions firals giratòries i en espectacles, filmacions i altres activitats publicitàries,
culturals o religioses que els puguin ocasionar dany o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o
tractaments antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
p) Molestar, alimentar (tret de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes i colònies de gats urbans),
capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals.
q) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
CAPÍTOL II. Condicions de la tinença
Article 15è. Aspectes higiènics i sanitaris.
1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels següents requisits per part de les persones
propietàries o posseïdores:
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament,
maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
c) Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per
les normes civils.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts per les
autoritats competents, si escau.
2. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries.
Article 16è. Gossos considerats potencialment perillosos.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a més, de la
llicència administrativa per a la tinença i conducció a què es refereix el capítol II del títol IV d’aquesta ordenança.

Article 18è. Criança domèstica
1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i
d’altres animals anàlegs en domicilis particulars, independentment del nombre, resta condicionada, a més, a les
característiques de l’habitatge i de la zona, a l’adequació de les instal·lacions i al nombre d’animals. Requereix
d’una autorització administrativa municipal que s’atorga sens perjudici de la inscripció en el registre pertinent del
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i de les instal·lacions,
llista d’animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la tinença i destí dels residus.
3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial específica
vigent en cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal.
Article 19è. Allotjament alternatiu a la llar.
1. La tinença d’animals domèstics que per les seves característiques necessiten un allotjament diferent a la llar
familiar (com els cavalls) resta condicionada, a més, al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les
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Article 17è. Animals salvatges
1. La tinença d’animals salvatges de la fauna autòctona i no autòctona, de tinença permesa per la legislació
vigent, considerats molestos, potencialment perillosos o de perillositat constatada, que viuen en la llar, a més,
restarà condicionada a l’obtenció d’una autorització administrativa municipal, que s’atorgarà sens perjudici de les
autoritzacions establertes per altres admi-nistracions.
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’una descripció de l’animal o animals (espècie,
raça, edat i sexe), de l’acreditació de la identificació si s’escau, del domicili habitual de l’animal o animals i de les
condicions de man-teniment, de l’informe veterinari relatiu a les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de
benestar animal, de la còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’autorització prevista per la
legislació vigent per a la tinença dels animals salvatges.
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instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin. Requereix una autorització administrativa municipal que s’atorga
sens perjudici de la inscripció en el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i plànol de les
instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la tinença,
destí dels residus, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i autorització prevista pel departament competent
de la Generalitat, si escau.
3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial específica
vigent en cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal.
Article 20è. Nuclis zoològics
1. La tinença d’animals en instal·lacions fixes que segons normativa s’han d’inscriure com a nucli zoològic, necessita,
a més, l’autorització administrativa municipal o llicència municipal com a activitat tipificada que s’atorgarà sens
perjudici de la inscripció en el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. Les instal·lacions ambulants amb animals, circs i exposicions zoològiques, necessiten, a més, l’informe municipal
específic per a la tinença d’animals que serà previ a l’autorització o llicència municipal.
3. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació, plànol de les
instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre) i memòria de l’activitat, i especificar si disposa d’aigua, de
sistema de sanejament, de recollida de residus i de cadàvers d’animals i veterinari responsable.
Article 21è. Certàmens
1. Els certàmens amb animals vius (mercats, exhibicions, exposicions, concursos, competicions esportives o altres),
siguin itinerants o no, necessiten, a més, l’autorització municipal que s’atorgarà prèviament i sens perjudici de la
autorització del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada de les dades següents: la identificació del certamen;
descripció del lloc, dies i hores on se celebrarà; nombre aproximat d’animals classificat per espècies; nom, adreça i telèfon
de la persona o persones encarregades de l’organització, a l’efecte de la comunicació urgent; normes de participació i
memòria justificativa (mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzen, zona d’aïllament sanitari,
revisió veterinària dels animals, manteniment de les condicions higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions,
característiques de les gàbies o tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus,
acreditació de la procedència dels animals i tot allò que sigui de rellevància per a l’emissió de l’autorització).
3. La venda d’animals de companyia en certàmens o altres concentracions d’animals vius requereix l’autorització
expressa del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
Article 22è. Animals molestos i perillosos
La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb perillositat constatada per l’autoritat
competent restarà condicionada als requeriments i exigències específics, de seguretat, de manteniment i de
convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i traslladats a un establiment adequat
a càrrec del propietari fins a la resolució de l’expedient sancionador.
Article 23è. Responsabilitats per danys a tercers
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a
les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

Article 24è. Alimentació i allotjament.
1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i 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 i raça.
2. Sens perjudici del que les autoritats competents puguin establir reglamentàriament o determinar en casos
particulars, d’acord amb les característiques especials del lloc d’ubicació i de l’animal, s’estableixen les següents
condicions d’allotjament:
a) Els animals han de disposar d’espai suficient i poder accedir a un aixopluc contra la intempèrie, especialment els
que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
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
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CAPÍTOL III. Condicions de manteniment
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conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l’entrada d’aigua,
així com l’escalfament excessiu durant els mesos d’estiu.
b) Els animals d’un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2.
c) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons.
d) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats.
e) Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.
3. 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.
4. 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 condicions higienicosanitàries de l’allotjament.
5. Les instal·lacions 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:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar
el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar
per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un animal d’aquest tipus.
d) Si les instal·lacions no poden garantir la seguretat en l’acompliment de les característiques anteriors, els animals hauran
d’estar lligats per protegir les persones o animals que s’hi acostin, segons les condicions estipulades a l’article 25.
Article 25è. Gossos de guarda.
1. El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals que, per causes justificades, s’han de mantenir subjectes
en un lloc concret durant un espai de temps determinat, llevat del que disposin les autoritats competents per a casos
particulars específics.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s’utilitzaran quan la
impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni
impossibilitar-li els moviments, el qual ha de poder jeure i arribar sense problemes a l’aigua i l’aixopluc.
Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i arribar
a l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.
Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la immobilització de l’animal.
En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats, ha de ser la mateixa cadena que el lliga,
ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden
restar en aquestes condicions més de sis hores seguides; en aquest cas, han de poder fer exercici.
Els animals amb edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments i no es poden mantenir
lligats o en un espai reduït més de dues hores seguides.
Article 26è. Animals dins vehicles estacionats
1.- És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc
que els albergui de forma permanent.
2.- Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s’han
d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació.
3.- És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes.

CAPÍTOL IV. Animals considerats potencialment perillosos.
Article 28è. Característiques i catalogació
1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren
de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament
sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb
caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
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Article 27è. Animals dins espais reduïts
No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin considerablement el moviment,
ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda.
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2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí,
dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier
de staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència acreditats
o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós,
robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic
entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide,
robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt;
tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i
robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.
Article 29è. Animals de perillositat constatada.
Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut episodis d’agressions a persones
o a altres animals, concretament que hagin mossegat o causat lesions més de dues vegades al llarg de la seva vida
a persones o a animals o danys a coses, previ dictamen de l’autoritat competent.
Article 30è. Excepcions
No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades, forces
i cossos de seguretat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat amb
autorització oficial.
Article 31è. Autoritzacions establiments
Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen a la seva explotació hauran de
disposar de les autoritzacions pertinents, així com complir les mesures de registre i de seguretat establertes.
Article 32è. Esterilització
La castració per mesures de seguretat d’aquest tipus d’animals que presentin comportaments agressius patològics,
no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, podrà ser efectuada de forma voluntària
a petició del propietari o posseïdor o instada per l’autoritat competent i l’haurà de realitzar el veterinari.
Article 33è. Gossos de vigilància.
1. Els propietaris o posseïdors d’animals de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges han d’impedir que
l’animal pugui abandonar el recinte i molestar els vianants o causar-los lesions o provocar accidents.
2. Cal col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un animal de vigilància.

Article 34è. Responsabilitats dels propietaris i veterinaris.
1.- Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la salut i el benestar
dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que disposin les autoritats
sanitàries o legislació vigent.
2.- En cas de declaració d’epizoòties els propietaris o posseïdors d’animals compliran les disposicions preventives
sanitàries que estableixen les autoritats competents.
3.- Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que pateixin afeccions cròniques
incurables que suposin un perill per a la salut de les persones s’hauran de sacrificar a criteri de les autoritats
sanitàries i amb càrrec al propietari o posseïdor.
4.- Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la
fitxa clínica dels animals tractats i vacunats. L’esmentat arxiu haurà d’estar a disposició de l’autoritat sanitària
competent.
Article 35è. Malalties de declaració obligatòria.
1. Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats competents tota malaltia inclosa a
les considerades de declaració obligatòria, per poder prendre les mesures col·lectives necessàries, independentment
de les mesures zoosanitàries individuals.
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CAPÍTOL V. Normes sanitàries
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Article 36è. Sacrifici de l’animal
1. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que evitin
el patiment físic i psíquic de l’animal, amb sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa
sectorial vigent.
2. L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la normativa vigent i amb les especificacions
que determinin les autoritats sanitàries.
3. Només està permès el sacrifici domèstic privat d’aviram i conills criats a la llar i destinats a l’autoconsum
familiar. La resta d’animals s’han de sacrificar, tot i ser de cria domèstica i per a autoconsum, en un escorxador
registrat i autoritzat per tal que la inspecció de l’Administració garanteixi que la carn és apta i segura per al
consum humà.
Article 37è. Agressions
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o d’altres
animals estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als propietaris de l’animal
agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal, en un termini màxim de 24 hores
després dels fets, a les autoritats municipals i posar-se a la seva disposició.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat veterinari o informe a les
autoritats sanitàries municipals en un termini no superior a 48 hores després de la lesió i al cap de 14 dies d’haver
iniciat l’observació veterinària. L’observació veterinària es pot fer en el domicili.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari es podrà obligar a ingressar
l’animal en el centre municipal d’acollida d’animals o en qualsevol altre centre autoritzat per realitzar l’observació.
Les despeses de captura i estada aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
d) Comunicar a l’autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat de l’observació de qualsevol incidència
que esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els casos que hagin atès,
consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones, quan siguin degudes a l’agressivitat de
l’animal i no a situacions comportamentals (dominància, por,..)
3. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari clínic haurà d’especificar la potencial perillositat de
l’animal a l’efecte de considerar-lo potencialment perillós, a més d’altres dades sanitàries.
4. Si l’animal agressor no té propietari conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la captura i de les despeses
d’observació.
5. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les autoritats sanitàries locals i hauran
de facilitar les dades que coneguin de l’animal agressor i del seu propietari o posseïdor per donar compliment al
que preveu aquesta ordenança.
TÍTOL IV: PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VILA
CAPÍTOL I. Condicions generals. Animal molest, abandonat o mort

Article 39è. Animals molest
1. Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest aquell animal domèstic que hagi estat
recollit en la via o espai públic més de dues vegades en un any.
També aquell animal que, de forma constatada pel personal municipal, hagi provocat molèsties per sorolls, males
condicions higièniques o danys en més de dues ocasions en els darrers sis mesos.
L’Ajuntament requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties perquè les solucionin. Si no
actuen al respecte, els animals molests podran ser comissats i traslladats, amb despeses a càrrec de la persona
propietària o posseïdora, a un establiment adequat, fins a la resolució de l’expedient sancionador.
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Article 38è. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels
seus veïns sigui alterada pel comportament i les molèsties derivades del seu manteniment i allotjament, tant de dia
com de nit.
2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, terrats, galeries i balcons o altres
espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits i/o cants destorbin el descans dels veïns.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 1 de setembre de 2016 - Número 167

Article 40è. Animal perdut o abandonat.
1. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït d’identificació del
seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.
2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació
del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També es considerarà abandonat l’animal
que, transcorreguts vints dies, no ha estat recollit per la persona propietària o posseïdora i pot ser cedit, acollit
temporalment o adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.
3. Recuperació d’animals:
L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent, s’han de fer càrrec dels animals abandonats o
perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l’article 11.2. del Decret
Legislatiu 2/2008.
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació
corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.
Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal corresponent 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 ha recollit l’animal, aquest es
considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en
la notificació esmentada.
Article 41è. Animals ferits o morts
Els animals ferits o morts en la via i espais públics, abandonats, seran retirats pels serveis municipals, si el volum
ho permet, i, si no, ho faran empreses autoritzades amb destinació a indrets autoritzats, si és mort, o a establiments
veterinaris concertats, si està ferit, i es farà d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho
a l’Ajuntament o a la Policia Local.
CAPÍTOL II. Animals a les vies i/o espais públics

Article 43è. Espais prohibits pels animals.
1. És prohibida la presència d’animals en les àrees i zones enjardinades, en els parcs, a les platges i a les zones
destinades a l’ús infantil en un radi de 5 metres al voltant, fins i tot en espais on aquesta prohibició no ha estat
senyalada.
2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i espais públics, fonts
i estanys i a les lleres dels rius i que els animals beguin a les fonts públiques.
Article 44è. Alimentació dels animals a la via pública
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies públiques, espais públics o rius. En el cas dels animals salvatges
urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals,
finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament en les colònies controlades
amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats en el municipi i a excepció de la col·locació de menjadores
per a ocells passeriformes.
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Article 42è. Conducció dels animals
1. En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius, els transports
públics i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que
puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de
subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de
l’animal que permeti la identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar
els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal.
El conductor de gossos potencialment perillosos ha de portar sempre la llicència de la tinença i/o conducció de
gossos potencialment perillosos.
2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i amb un collar amb una
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió
homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les autoritats competents. Els menors
d’edat no poden conduir-los ni es pot portar més d’un animal potencialment perillós per persona; així mateix han de
portar la corresponent llicència administrativa de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
3. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols informatius col·locats
en el municipi.
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Article 45è. Recollida de les dejeccions
1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies
i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció de l’específic per
a aquesta finalitat.
2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions immediatament, de forma
higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués
resultat afectat.
3. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant bosses o d’altres
embolcalls.
4. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o
el posseïdor de l’animal perquè netegi els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
CAPÍTOL III. Presència d’animals en establiments i transports públics
Article 46è. Establiments alimentaris
1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics i anàlegs, excepte els gossos pigall i d’assistència
i els d’utilitat pública, en les següents instal·lacions i establiments:
a) Locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments.
b) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la normativa que reguli aquests establiments.
c) Piscines públiques.
d) Altres establiments públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.
2. Els propietaris d’aquests locals han de senyalitzar, amb una placa indicadora de la prohibició, l’entrada.
Article 47è. Establiments públics
1. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, bars restaurant i
similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es
tracti de gossos pigall, d’assistència o d’utilitat pública.
2. Caldrà col·locar en l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició.
3. Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que vagin subjectes amb corretja o cadena i els gossos potencialment
perillosos, amb el morrió col·locat.
Article 48è. Transports públics
1. Es podran traslladar animals en transports públics a l’interior de cistelles de transport, o altres mitjans homologats
per aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent. També d’acord
amb les disposicions vigents del servei de transports i de les autoritats competents.
2. Els gossos pigall, els d’assistència i els declarats d’utilitat pública podran circular lliurement en els transports
públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo o agent de seguretat i gaudeixin de les condicions
higienicosanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
3. La circulació i conducció d’animals i vehicles de tracció animal a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposa
la legislació sectorial vigent.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 49è. Infraccions. Competència sancionadora.
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals, les tipificades com a lleus, greus i molt greus
al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i a la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de
llei que substitueixin o modifiquin les anteriors.
3.-Competència sancionadora.
3.1.- Correspon a l’Alcaldia o òrgan en qui delegui, la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus,
greus i molt greus d’aquesta ordenança.
3.2.- Correspon també a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus derivades de
l’aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, pel que s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals sense
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CAPÍTOL I. Classificació i tipificació
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Article 50è. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes lleus per infracció
d’aquesta ordenança, les següents:
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius.
2. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu.
3. No evitar la fugida d’animals.
4. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari.
5. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.
6. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
7. Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent.
8. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
9. Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius, establiments de venda i de
cria autoritzats.
10. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i per aquesta
ordenança.
11. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la forma i procediment establert per
l’Ajuntament.
12. Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) 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.
13. Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.
14. Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics, excepte en els casos permesos.
15. Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, excepte per part de les persones autoritzades per l’Ajuntament.
16. La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode
de subjecció adient.
17. No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions dels animals fora
dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.
18. Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o un altre
sistema al collar, on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor.
19. La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades, als parcs, a les platges i a les zones destinades a
l’ús infantil.
20. No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.
21. Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i persones expressament autoritzades.
22. Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria.
23. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el condueixi i
controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos i
la certificació acreditativa de la inscripció censal.
24. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit anys.
25. Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.
26. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena extensible o de
longitud superior a 2 metres.
27. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per la normativa.
28. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.
29. No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores.
30. Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit en el cens municipal dels animals de companyia.
31. Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al cens municipal d’un gos potencialment perillós.
32. No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua, cessió, canvi de residència de
l’animal i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva regularització en el cens municipal d’animals de companyia.
33. Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.
34. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment perillosos.
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perjudici de l’actualització normativa que es pugui produir en aquesta matèria i les infraccions lleus derivades de
l’aplicació de la Llei 10/1990, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.
3.3.- En el casos d’infraccions greus en matèria de gossos potencialment perillosos la competència per sancionar
correspon al Ple municipal d’acord amb l’article 13.2.b) de la llei 10/1999.
3.4.- En les infraccions molt greus en matèria de gossos potencialment perillosos la competència per sancionar
recau en el departament competent de la Generalitat de Catalunya.
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35. No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos.
36. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
37. Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta ordenança.
38. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, fonts, estanys o
lleres dels rius
39. Qualsevol altre incompliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança, al Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i a la resta de la normativa relacionada,
quan no es consideri falta greu o molt greu.
Article 51è. Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
1. No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada d’un animal.
2. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda
d’aliments, llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.
3. Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una cadena.
4. Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència
que dugui o no identificació.
5. El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i conills.
6. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
Article 52è. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
1.- Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos considerats potencialment perillosos.
2.- Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència.
3.- Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.
4.- Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 53è. Tipus de sancions
Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les següents:
1. Multa.
2. Comís dels animals objecte de la infracció.
3. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.
4. Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat en cometre la infracció.
a imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l’aplicació del
comís preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o
interposar la denúncia.
La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments
amb què s’ha dut a terme, els quals poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat
que es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal de
les instal·lacions, els locals o els establiments respectius, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un
període de dos mesos a cinc anys.
En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d’educació
ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 54è. Imports de les sancions
La quantitat de la multa és, com a mínim, de 100 € i, com a màxim, de 3.000 €.
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 € fins a 400 €.
Les greus són sancionables amb una multa de 401 € fins a 1.500 €.
Les molt greus són sancionables amb una multa de 1.501 € fins a 3.000 €.
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CAPÍTOL II. Sancions
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Article 55è. Criteris determinants de la quantia
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 grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
f) El fet que hi hagi requeriment previ.
g) El risc per a la salut i la seguretat de les persones.
Hi ha reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així
hagi estat declarat per resolució ferma.
Les denúncies amb consideració de caràcter obligatori se sancionaran amb la multa màxima que es recull en
l’annex I (quadre d’infraccions i sancions de caràcter obligatori).
Article 56è. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions
L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi hagi risc per
a la seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions
higièniques...), l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels animals perquè arrangin el
problema i podrà sancionar-los.
La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les autoritzacions pertinents pot derivar en
mesures provisionals o definitives de limitació de la tinença: comissar temporalment l’animal fins al compliment de
les obligacions i/o requeriments o comissar-lo definitivament, sense dret a indemnització, i traslladar l’animal a un
establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es consideri necessària.
Article 57è. Comís d’animals
L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció
de les disposicions d’aquesta ordenança o de les normatives sectorials.
El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris de salubritat, seguretat i convivència
que els serveis tècnics municipals han de justificar.
Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la persona sigui sancionada, s’ha de
determinar la destinació de l’animal.
Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades van a compte de la persona
causant de les circumstàncies que l’han determinat.

Article 58è. Responsabilitat de les infraccions
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i coautors,
i es podrà estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure la
infracció administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització administrativa perceptiva que es produeixin
sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones
físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la
dependència de la qual actués l’autor material de la infracció.
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la
comissió de la infracció.
CAPÍTOL IV. Funció inspectora
Article 59è. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança
Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual
es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i
de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
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Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als agents de l’autoritat i als funcionaris
municipals que desenvolupin tasques d’inspecció relacionades amb aquesta ordenança, així com als serveis
sanitaris assignats per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i sol·licitar el
permís municipal, si escau, i, han d’aplicar les mesures higienicosanitàries que l’autoritat municipal decideixi.
CAPÍTOL V. Procediment sancionador
Article 60è. Principis del procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador que
els òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar d’acord amb la normativa de l’Estat, i en especial a la
regularització que es determinarà a continuació.
Article 61è. Caducitat
Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de l’inici del procediment, aquest
caducarà i s’arxivaran les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici per l’òrgan competent per dictar
la resolució. Quan la paralització del procediment es produeix a causa del coneixement dels fets per la jurisdicció
penal i quan hi ha intervingut una altra autoritat competent per imposar la sanció de multa i que hagi de traslladar-se
l’expedient per substanciar qualsevol altra actuació, el termini de caducitat se suspendrà i es reprendrà pel temps
que resti fins a 6 mesos, una vegada hagi adquirit fermesa la resolució judicial o administrativa corresponent.
La interrupció de la caducitat es computarà des que es notifiqui la resolució a l’interessat i es reprendrà quan la
resolució sigui ferma, ja sigui perquè la consenti l’interessat o perquè es resolgui el recurs interposat.
Article 62è. Prescripció
El termini de prescripció de les infraccions és el següent:
- Les infraccions molt greus, 3 anys.
- Les infraccions greus, 2 anys
- Les infraccions lleus, 1 any.
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han comès. La prescripció s’interromp per
qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la seva
identitat o domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la dependència en què s’origini.
La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes per causes imputables al denunciat.
Disposició transitòria
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos que a l’entrada en vigència
d’aquesta ordenança no estiguin inscrits en el cens municipal ni disposin de llicència municipal específica, hauran
de formalitzar-ne la inscripció i tramitar la llicència corresponent en un termini de tres mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta ordenança.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin o resultin
incompatibles amb aquesta ordenança.

ANNEX 1
Art. 50
Apartat: 1 Infracció: Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius. Qualificació: Lleu.
Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 2 Infracció: Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu. Qualificació: Lleu.
Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat 3 Infracció: No evitar la fugida d’animals. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
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Disposicions finals
Primera. Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Apartat: 4 Infracció: Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el
moviment necessari. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 5 Infracció: No donar els animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els
causa perjudicis greus Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 6 Infracció: Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400
euros.
Apartat: 7 Infracció: Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 8 Infracció: Fer donació d’un animal com a premi o recompensa. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a
400 euros.
Apartat: 9 Infracció: Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius, establiments
de venda i de cria autoritzats. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 10 Infracció: Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels
animals i per aquesta ordenança. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 11 Infracció: Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la forma i procediment
establert per l’ajuntament. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 12 Infracció: Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) 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.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 13 Infracció: Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 14 Infracció: Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics excepte en els casos permesos.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 15 Infracció: Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, excepte per part de les persones autoritzades
per l’ajuntament. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 16 Infracció: La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol
altre mètode de subjecció adient. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 17 Infracció: No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions
dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà. Qualificació:
Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 18 Infracció: Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa
identificativa o un altre sistema al collar, on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor i, en el
cas dels gossos, la placa del cens de l’ajuntament. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 19 Infracció: La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones destinades a l’ús
infantil. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 20 Infracció: No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 21 Infracció: Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i persones expressament autoritzades.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 22 Infracció: Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria. Qualificació: Lleu. Import:
de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 23 Infracció: Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que
el condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos i la certificació acreditativa de la inscripció registral. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 24 Infracció: Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit anys.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 25 Infracció: Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics. Qualificació:
Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 26 Infracció: Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena
extensible o de longitud superior a 2 metres. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 27 Infracció: Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per
la normativa. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 28 Infracció: La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 29 Infracció: No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores. Qualificació:
Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
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Apartat: 30 Infracció: Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al cens municipal dels animals de
companyia. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 31 Infracció: Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al cens municipal d’un gos potencialment
perillós. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 32 Infracció: No comunicar a l’ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua, cessió, canvi
de residència de l’animal i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva regularització en el cens municipal d’animals
de companyia. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 33 Infracció: Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant micro-xip.
Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 34 Infracció: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos
potencialment perillosos. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 35 Infracció: No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos. Qualificació: Lleu. Import: de 100
fins a 400 euros.
Apartat: 36 Infracció: No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos
potencialment perillosos. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 37 Infracció: Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en
aquesta ordenança. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 38 Infracció: Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública,
fonts, estanys o lleres dels rius. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.
Apartat: 39 Infracció: Qualsevol altre incompliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança, al Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i a la resta de la
normativa relacionada, quan es consideri falta lleu. Qualificació: Lleu. Import: de 100 fins a 400 euros.

Art. 52
Apartat: 1 Infracció: Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos. Qualificació: Molt Greu. Import: de 1.501 fins
a 3.000 euros.
Apartat: 2 Infracció: Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència. Qualificació: Molt
Greu. Import: de 1.501 fins a 3.000 euros.
Apartat: 3 Infracció: Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs. Qualificació: Molt Greu. Import: de 1.501 fins
a 3.000 euros.
Apartat: 4 Infracció: Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. Qualificació: Molt Greu. Import:
de 1.501 fins a 3.000 euros.
El que es fa públic per al coneixement en general.
Camarles, 18 de juliol de 2016.
Ramon Brull Melich, alcalde.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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Art. 51
Apartat: 1 Infracció: No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada d’un animal.
Qualificació: Greu. Import: de 401 fins a 1.500 euros.
Apartat: 2 Infracció: La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport,
manipulació o venda d’aliments, llevat dels gossos pigall i dels de seguretat. Qualificació: Greu. Import: de 401 fins
a 1.500 euros.
Apartat: 3 Infracció: Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a
una cadena. Qualificació: Greu. Import: de 401 fins a 1.500 euros.
Apartat: 4 Infracció: Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona
amb independència que dugui o no identificació. Qualificació: Greu. Import: de 401 fins a 1.500 euros.
Apartat: 5 Infracció: El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i conills. Qualificació:
Greu. Import: de 401 fins a 1.500 euros.
Apartat: 6 Infracció: Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. Qualificació: Greu. Import: de 401
fins a 1.500 euros.

