Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea d’Alcaldia
Regidoria de Serveis Generals

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
TÍTOL PRELIMINAR
ARTICLE 1
1.

Aquesta Ordenança regula la tinença d’animals domèstics i de companyia en el terme
municipal de Sant Pere de Ribes.

2.

Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure
amb les persones, en especial, totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i
totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiarus), ocells, altres mamífers i
peixos que siguin domèstics.

3.

Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals domèstics i de companyia als
domicilis particulars sempre que les circumstàncies de l’allotjament, en l’aspecte higiènic,
ho permetin i que no es produeixi cap situació de perill o d’incomoditat per als veïns, per
a altres persones en general o per al mateix animal.

4.

L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons l’espècie i en
correspondència amb el medi on ha de viure. D’acord amb aquest precepte,
l’Ajuntament podrà limitar, previ informe tècnic, el nombre d’ animals que es posseeixin.

5.

Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els animals destinats al treball i els
animals d’experimentació

ARTICLE 2
1. La tinença d’animals salvatges de manifesta agressivitat i potencialment perilloses o
susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada i d’altres
animals domèstics no qualificats com de companyia en domicilis particulars estarà
sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament.
2.

La tinença d’ animals exòtics o salvatges serà permesa sempre que compleixin les
condicions següents:
a) Animals de fauna no autòctona: hauran d’ acreditar la seva procedència legal.

b) Animals de fauna autòctona : Queda prohibida la tinença d’ aquests animals si
estan protegits per la llei 3/88 de protecció dels animals.
3.

La tinença d’aquests animals no ha de representar cap perill sanitari ni incomoditat per
als veïns o per a altres animals.

4.

L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal, tenint en compte en
cada cas les condicions higienicosanitàries adequades per al seu manteniment, com
també l’absència de molèsties i perillositat de l’animal.

ARTICLE 3
1.

La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en domicilis
particulars, quedarà condicionada al fet que les circumstàncies de llur allotjament,
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte
higienicosanitari com per la no existència d’incomoditats ni perills per als veïns o per
altres persones.
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2. La tinença d’animals a què fa referència aquest article, serà considerada una activitat
econòmica quan el nombre d’animals sobrepassi el límit de les necessitats de consum
immediates de la unitat familiar del posseïdor. En aquest cas, serà necessari obtenir
llicencia municipal d’activitats.
TÍTOL I - NORMES GENERALS
CAPÍTOL I NORMES SANITÀRIES
ARTICLE 4
Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur
un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el
qual ha d’estar a disposició de l’autoritat competent.
ARTICLE 5
1.

Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible animal a la
Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament, perquè, independentment de les mesures
zoosanitàries individuals, es posin en marxa les mesures higienicosanitàries de protecció
civil corresponent.

2. Si cal sacrificar l’animal, s’haurà de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que produeixin una pèrdua de
consciència immediata, i en centres autoritzats.
ARTICLE 6
Els posseïdors de gossos i/o altres animals domèstics estaran obligats a vacunar-los, a partir
de l’edat reglamentada en la normativa vigent, contra aquelles malalties que es determinin
com a objectius de prevenció.
Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la cartilla sanitària corresponent, on
s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la
identitat del propietari.
ARTICLE 7
Els propietaris de gossos que hagin agredit i causat lesions a persones o altres animals
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 ho sol·licitin.
2.

Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la Regidoria de
Salut Pública d’aquest Ajuntament, i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

3. Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria, en el Centre Municipal
de Zoonosi o, amb l’autorització prèvia, a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure, i
seguir les disposicions que determini el veterinari.
4.

Presentar, a la Regidoria de Salut Pública o on aquesta determini, la documentació
sanitària del gos i el certificat veterinari de l’observació veterinària, en un termini no
superior a les 48 hores de produïda la lesió, i als 14 dies d’iniciada l’observació
esmentada.

5.

Comunicar a la Regidoria de Salut Pública qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc.) durant el període d’observació
veterinària.
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6.

Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autoritat municipal,
aquesta podrà obligar a recloure l’animal agressor al dipòsit municipal o de l’entitat
supramunicipal delegada per al període d’observació veterinària. De totes maneres a
petició del propietari i sota control veterinari, l’observació antiràbica dels gossos
agressors podrà fer-se en el domicili del propietari sempre i quan el gos estigui vacunat
contra la ràbia i inclòs en el cens caní municipal.

7.

Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament podrà comissar els animals objecte de protecció
en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

8.

El comís a què es refereixen els apartats anteriors tenen el caràcter de preventiu fins a la
resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la
destinació final que s’ha de donar als animals comissats.

9.

Les despeses ocasionades pels comissos dels animals i les actuacions relacionades amb
aquest són a compte de qui comet la infracció i/o el propietari de l’animal.

CAPÍTOL II - ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS
ARTICLE 8
Les activitats catalogades com d’establiments zoològics (establiments hípics; centres per la
cura, la reproducció, l’allotjament i el subministrament d’animals, com també ocelleries,
botigues de venda d’animals, etc.) hauran de reunir, com a mínim, per ésser autoritzades,
els requisits següents:
1.

L’emplaçament adequat, tenint en compte l’allunyament suficient del nucli urbà, en els
casos que es consideri necessari, i que les instal·lacions no ocasionin molèsties als
habitatges propers.

2.

Construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic i les
necessàries accions zoosanitàries.

3.

Facilitar per a les eliminacions i aigües residuals de manera que no comportin perill per
a la salubritat pública, ni cap mena de molèsties.

4.

Recintes, locals o gàbies per a aïllament, segrestament i observació d’animals malalts o
sospitosos de malaltia, fàcilment netejables i desinfectables.

5.

Mitjans per a la neteja i la desinfecció de locals, materials i estris que puguin estar en
contacte amb els animals, i, si s’escau, dels vehicles utilitzats en el seu transport, quan
sigui necessari.

6.

Mitjans per a la destrucció i l’eliminació higiènica de cadàvers d’animals i matèries
contumaces.

7.

Manipulació adient dels animals perquè es mantinguin en bon estat de salut.

8. Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort en l’allotjament dels
animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció a l'animal.
9. Els establiments dedicats a la venda d’animals, com també els criadors i les guarderies,
hauran de tenir un veterinari assessor i hauran de portar un registre d’entrades i sortides
d’animals degudament detallat.
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10. El venedor d’un animal viu haurà de lliurar al comprador el document acreditatiu de la
raça de l’animal, l’edat, la procedència i les altres característiques d’interès.
ARTICLE 9
1.

Com és preceptiu, els establiments zoològics han d’estar en el Registre de Nuclis
Zoològics de Catalunya i ser declarats nuclis zoològics pel Departament d’ Agricultura,
Ramaderia i Pesca per tal de poder iniciar i exercir les seves activitats. L’establiment ha
de dur un registre a disposició d’aquest Departament, en el qual han de constar les
dades establertes pel reglament.

2.

Per a l’autorització de la posada en marxa d’aquestes activitats caldrà l’informe dels
Serveis Tècnics Veterinaris Oficials, els quals portaran el control de l’activitat de les
empreses esmentades.

CAPÍTOL III - CENS MUNICIPAL
ARTICLE 10
Els posseïdors de gossos, i que ho són per qualsevol títol, els han de censar en el
corresponent Cens Municipal, dins el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la
data de naixement o adquisició de l’animal.
ARTICLE 11
D’acord amb la Llei 3/1994, de modificació de la Llei 3/1988 de Protecció dels animals, és
obligatòria la identificació censal per un dels següents sistemes: tatuatge indeleble, microxip
homologat o altres.
ARTICLE 12
En el moment del registre al corresponent Cens Municipal, li serà entregat al propietari el
resguard d’inscripció censal.
El registre censal inclourà un apartat específic per a la identificació dels gossos potencialment
perillosos. Com a condició indispensable per a la tinença i inclusió en el cens, els propietaris
dels gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les
persones o als altres animals (Llei 10/1999, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos), amb una cobertura no inferior a 150.253 €, de conformitat amb el
previst al Decret 170/2002, d’11 de juny.
Els gossos per a la vigilància d’obres hauran d’ estar inscrits al cens de gossos. La no
retirada d’un gos, un cop acabades les obres, es considerarà un abandonament i serà
sancionat com a tal.
ARTICLE 13
1. La mort o la desaparició de l’animal haurà d’ésser comunicada a l’esmentat Cens
Municipal en un termini màxim de 15 dies des de la data de la mort o la desaparició,
portant la documentació de l’animal.
2.

Les persones que transfereixin la propietat d’un animal, canviïn d’adreça o de població,
estan obligats a comunicar-ho al Cens Municipal en un termini no superior als 15 dies,
indicant les dades del nou propietari i/o la nova adreça.

CAPÍTOL IV - NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA
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ARTICLE 14
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en
condicions higienicosanitàries i, en aquest sentit, hauran de tenir-los correctament vacunats,
desparasitats, allotjats, alimentats i controlats.
La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de mantenir
els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment (Decret 6/1999, de 26 de
gener pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia).
ARTICLE 15
L’Ajuntament autoritzarà la tinença d’animals en domicilis particulars sempre que es
compleixin les condicions següents:
a)
La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari ni cap incomoditat per
als veïns o per altres animals.
b)
Es tindrà en compte si les comunitats de veïns o de propietaris han previst la
possibilitat de tenir animals en els habitatges, i si no hi ha cap impediment sobre això en les
referides comunitats.
c)
Els animals de companyia mai no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o
balcons (Decret 6/1999, de 26 de gener).
d)
Els gossos de guarda i de forma general, els animals de companyia que es mantenen
lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent.
e)
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. En cap cas la longitud de la cadena pot ser inferior als 3 metres.
ARTICLE 16
De conformitat amb la legislació aplicable, queda expressament prohibit:
1.
Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que
els produeixi sofriments o danys injustificats.
2.

Abandonar-los.

3.

Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.

4.
Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
5.

No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.

6.
Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
7.

Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.

8.
Vendre’ls als menors de 14 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en tenen
la pàtria potestat o la custòdia.
9.
Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat municipal
autoritzarà la venda d’animals domèstics petits, de producció i consum, excloent-hi gossos i
gats, en mercats i fires legalitzades.
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10. L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes poden ocasionar-los
sofriment, fer-los objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la
sensibilitat de les persones que les contemplen.
11. Donar de menjar als animals a la via pública.
No es considerarà maltractar un animal, quan s’actuï per autodefensa o defensa de qualsevol
persona que sigui atacada per l’animal.
ARTICLE 17
1.

Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no
prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la
via pública.

2.

S’hauran de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos
vigilant el recinte.

3.

Hauran de complir els mateixos requisits que pels considerats potencialment perillosos,
d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

ARTICLE 18
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses,
a les vies, als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix
l’article 1905 del Codi Civil.
TÍTOL II - PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ALS ESTABLIMENTS
PÚBLICS.
ARTICLE 19
1. A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, amb la seva
identificació censal.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics
i als llocs i als espais d’us públic en general, els gossos considerats potencialment
perillosos han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden
ésser conduïts per menors de setze anys (Llei 10 /1999, de 30 de juliol).
3.

L’ús de morrió podrà ésser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així
ho aconsellin i mentre durin aquestes.

ARTICLE 20
1.

El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents
en cadascun dels casos.

2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics, sempre que vagin
acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat
que preveu les Ordenances.
3.

Es prohibeix mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de quatre
hores i en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent. A l’estiu s’han
d’estacionar en zones d’ombra i han d’estar ventilats.
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ARTICLE 21
1.

L’entrada de gossos i gats en tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

2.

Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines
públiques durant la temporada de banys.

3.

Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tal com hotels, pensions restaurants,
bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i la permanència
de gossos en llurs establiments. Encara que s’autoritzi, s’exigirà que tinguin el morrió
col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena. En cas de prohibició hauran de
senyalitzar-ho amb rètol en lloc visible.

4.

Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos guia dels invidents.

ARTICLE 22
Es prohibeix alimentar els animals en la via pública i en els espais públics, les portalades,
finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen propietari legal conegut,
com poden ser gats, gossos, coloms, gavines i altres.
ARTICLE 23
1.

Els posseïdors de gossos i de gats han d’adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils, zones
enjardinades i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els
posseïdors són responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant
bosses de plàstic, de paper o recollidor especialment indicat a l’efecte, i dipositar-los
als contenidors d'escombraries, no a les papereres. En tot cas queda prohibida la
permanència d’animals domèstics en parcs infantils i en zones de jocs públics.

2.

Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques i,
en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals
són responsables de l’eliminació correcta d’aquestes deposicions. En cas que es
produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran
requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal perquè procedeixi a retirar
les deposicions. En cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la
sanció pertinent.

3.

Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants
destorbin el descans dels veïns.

CAPÍTOL V - RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS VAGABUNDS.
ARTICLE 24
1.

Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o
del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament o
l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec de l’animal i l’han de retenir
fins que és recuperat, cedit o sacrificat.

2.

El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies.

3.

En cas que l’animal porti placa d’identificació, els serveis municipals corresponents
avisaran al propietari, que disposarà d’un termini de deu dies per recuperar-lo,
abonant prèviament les despeses que hagi originat el manteniment. Un cop
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transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l’abonament de les
despeses, es considerarà l’animal com legalment abandonat.
4.

L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els
maltracta o tortura, si presenten símptomes d’ agressió física o desnutrició i si es
troben en instal·lacions indegudes.

5.

L’Ajuntament pot ordenar l’ aïllament o comissar els animals de companyia en el cas
d’ haver-los diagnosticat malalties transmissibles a les persones, bé per sotmetre’ls a
un tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari.

ARTICLE 25
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l’Ajuntament
podrà sacrificar-los o donar-los en adopció, prèviament esterilitzats en aquest últim cas. En
cas d’ adopció la persona que adopti es farà càrrec de les despeses.
Tant el sacrifici com l’esterilització es faran sota control de la inspecció veterinària municipal
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
ARTICLE 26
1.

D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta Ordenança serà
sancionada per aquest Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de
l’Administració quan per la naturalesa o la gravetat de la infracció la sanció a imposar
sigui superior, segons la legislació específica que fos aplicable.

2.

El règim d’infraccions i sancions d’aquesta Ordenança s’adapta al que disposen els
articles del títol XII de la Llei de protecció dels animals( 3/1988 de 4 de març), a la
Llei 3/ 1994, de 20 d’abril, de modificació de l’anterior, a la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i al Decret
6/1999 , de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels
animals de companyia.

3.

La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta lleu es
considerarà com a falta greu. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any
d’una falta greu, es considerarà com a molt greu.

4.

En situacions d’infracció reiterativa (més de quatre vegades en les faltes lleus, dues
vegades en les faltes greus i en les molt greus), en un termini no inferior a un any,
l’animal podrà ésser comissat per aquest Ajuntament, que podrà disposar-ne el trasllat
a un establiment adequat, amb càrrec als infractors així com adoptar qualsevol
mesura addicional que sigui necessària.

5.

La prescripció o caducitat de la sanció serà de sis mesos cas d’ infracció lleu i greu i d’
un any si és molt greu.

ARTICLE 27. QUADRE D’INFRACCIONS
Criteris sancionadors que es deriven de les Ordenances de Tinença d’Animals Domèstics.
Article infringit
Art. 2 Tinença d’animals domèstics no qualificats de companyia o
animals salvatges sense autorització
Art. 3 No disposar d’instal·lacions adequades o excedir el nombre
d’animals
Art. 4 No disposar de l’arxiu perceptiu

Grau sanció
Greu
Greu
Molt greu
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Art. 5.1 No comunicar les malalties transmissibles a l’Ajuntament
Art. 5.2 Sacrificar un animal sense control veterinari o enverinar-lo
Art. 6 Animal de companyia no vacunat.
Art. 6.1 No disposar de cartilla sanitària
Art. 7.1 No facilitar les dades de l’animal agressor
Art. 7.2 No comunicar els fets a l’Ajuntament
Art. 7.3 No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària
Art. 7.4 No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari
Art. 7.5 No comunicar les incidències que es produeixin durant el període
d’observació
Art. 10 No censar els gossos i els gats
Art. 10.1 No identificar-los
Art. 12 No contractar pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, en
cas de gossos potencialment perillosos
Art. 13 No comunicar la mort, la desaparició o la transferència de
l’animal
Art. 14 Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries no
adequades
Art. 15 Molèsties a terceres persones o tenir com allotjament habitual els
celoberts o balcons
Art. 16.1 Maltractar els animals
Art. 16.2 Abandonar-los
Art. 16.3 Mantenir-los en instal·lacions indegudes
Art. 16.4 Practicar-los mutilacions no controlades pels veterinaris
Art. 16.5 No alimentar-los
Art. 16.6 Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions
Art. 16.7 Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de
l’administració
Art. 16.8 Vendre’ls a menors de 14 anys i a incapacitats
Art. 16.9 Exercir la venda ambulant d’animals de companyia i venda
d’animals domèstics sense autorització municipal
Art. 16.10 L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats que els
poden ocasionar sofriment
Art. 16.11 Donar de menjar als animals a la via pública
Art. 17.1 No tenir els gossos de vigilància amb les condicions degudes de
seguretat
Art. 17.2 No col·locar el rètol perceptiu
Art. 19.1 No portar els gossos amb corretja o cadena
Art. 19.2 No portar morrió els gossos perillosos
Art. 20.3 Mantenir els animals en vehicles estacionats
Art. 21 L’entrada d’animals als locals indicats en l’article.
Art. 22 Alimentar els animals en la via pública
Art. 23 Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o
esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gossos i dels gats

Molt Greu
Molt greu
Molt greu
Lleu
Greu
Greu
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Greu
Lleu
Lleu
Molt greu
Lleu
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Molt Greu
Molt Greu
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Molt greu
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Molt greu
Greu
Greu
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Lleu
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Lleu
Greu
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ARTICLE 28. SANCIONS
Segons la Disposició Addicional única de la Llei 11/ 1999, de 21 d’abril, que modifica la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, on s’estableixen les quanties de les multes
per infracció d’ordenances, s’aplicaran tres nivells de sanció:
•
lleus, fins a 150 €
•
greus, fins a 300 €
•
molt greus, fins a 450 €
Aquestes quantitats s’adaptaran automàticament en cas que, per norma, s’ampliés la
capacitat sancionadora de les administracions locals.
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TITOL III. GOSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPITOL I. DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA OBLIGATÒRIA.
ARTICLE 29.
S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
1.

Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.

2.

Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

3.

Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Bullmastiff,
Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier,
Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier,Tosa
Japonés, Tosa Inu i Akita Inu.

4.

Gossos que es corresponguin amb totes o la majoria de les característiques següents:
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
b) Caràcter marcat i gran valor.
c) Pel curt.
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i pes
superior a 20 Kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb el crani ample i gran, galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
f) Coll ample, musculós i curt.
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arcades i llom musculat i curt.
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

ARTICLE 30
Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol.licitar una llicència a l’Ajuntament.
ARTICLE 31
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:
1)
2)
3)
4)

Ser major d’edat.
Els titulars hauran d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi.
Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no
inferior a 150.253 euros.
5) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del
Decret 170/2002, d’11 de març.
6) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de març.
7) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11
de març.
ARTICLE 32
La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència perdrà la seva
vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
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CAPITOL II. MESURES DE SEGURETAT
ARTICLE 33
1) La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi controli porti amb ell la llicència administrativa a que es
refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat
acreditatiu de la inspecció de l’anual en el Registre Municipal d’animals potencialment
perillosos.
2) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics
i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han
d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2
metres i proveïts del corresponents morrió, i en cap cas es permet portar més d’un
d’aquests gossos per persona. No poden ser conduïts per menors de 16 anys.
3)

Les instal.lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a
tercers:

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de supotrtar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal.lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
d) La sostracció o pérdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al responsable
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48
hores.

CAPÍTOL III. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ
D’ANIMALS PERILLOSOS.
ARTICLE 34. INFRACCIONS
1.

Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

2.

Són infraccions lleus:

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b) No senyalitzar les instal.lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
3.

Són infraccions greus:

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal.lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
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f)

Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.

4.

Són infraccions molt greus:

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.
ARTICLE 35. PRESCRIPCIÓ.
1.
2.

Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos
anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptats des de la data de la comissió de
la infracció.
Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos
anys per a les greus i un any per a les lleus, comptats des de la data en què la resolució
sancionadora esdevé ferma.

ARTICLE 36. SANCIONS I COMPETÈNCIES.
Per als gossos potencialment perillosos que els d’aplicació la Llei 10/1999, de 30 de juliol i el
Decret 170/2002, d’11 de juny, els serà d’aplicació les sancions i competències descrites en
els articles 10, 11 i 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
APROVACIÓ
Aquesta Ordenança va ser aprovada pel Ple de la Corporació en data 4 de novembre de
2003, es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
La secretària

Vist i plau
l’alcalde
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