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TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte
1.- Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d’animals de companyia en el terme municipal
del Papiol, inclosos els gossos potencialment perillosos, el tracte digne als animals i les molèsties als
ciutadans tipificades en la present Ordenança, i de prevenir els possibles riscos per a la salut pública .
2.- Són animals domèstics de companyia totes les subspècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
espècies i varietats de gossos (Canis familiaris).
3.- Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
a) Aquells que hagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres gossos.
b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c)

Aquells que pertanyin a una de les races següents o als seus encreuaments:
- Bullmastiff
- Dòberman
- Dog Argentí
- Dog de Bordeus
- Fila Brasileiro
- Mastí Napolità
- Pit Bull (Pit Bull Terrier)
- Gos de presa canari
- Rottweiler
- Staffordshire ( Stafordshire Bull Terrier i American Staffordshire Terrier)
- Tosa Japonès ( Tosa Inu i Akita Inu).

d)Aquells que reuneixin totes o algunes de les característiques recollides en L’Annex II del Reial Decret
287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 50/99.
Article 2. Exclusions
Resten exclosos de la regulació d’aquesta Ordenança els animals destinats al treball o a proporcionar
carn, pell, o algun altre producte útil per a l’home amb finalitat lucrativa, així com animals salvatges.
TÍTOL I. NORMES SANITÀRIES
Article 3. Fitxa sanitària
Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de tenir un arxiu
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amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d’estar a
disposició de l’autoritat competent (L).
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Article 4. Comunicacions
1.Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible de l’animal a la Regidoria
de Sanitat de l’Ajuntament, perquè, independentment de les corresponents mesures zoosanitàries
individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higièniques i sanitàries de protecció civil .
2.Si cal sacrificar l’animal, s’haurà de fer sota el control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata. Decret
254/2000 de 24 de juliol (DOCG 3197 de 3/8/2000 ) (G).
3.Els veterinaris, clíniques, consultoris o hospitals veterinaris degudament registrats, restaran
obligats a facilitar les dades que se’ls requereixin amb finalitats sanitàries per part de l’Ajuntament, sens
perjudici d’estar a disposició d’una altra autoritat competent.
Article 5. Cartilla sanitària
D’acord amb la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres animals domèstics estan obligats a
vacunar-los o fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció (G).
Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del
propietari (G).
Article 6. Reconeixement sanitari
Els propietaris dels animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, com també tots
aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de sotmetre’s immediatament a un reconeixement
sanitari sota control municipal, i a més estaran 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 (L).
2.Comunicar-ho a la Policia Local de l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als
fets i posar-se a disposició de les autoritats municipals (L).
3.Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en un centre de zoonosi o, prèvia
autorització, en qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que determini el
veterinari (L).
4.Presentar a la Policia Local, la documentació sanitària de l’animal i el certificat de l’observació
veterinària en un termini no superior a les 48 hores de produïda al lesió i als 14 dies d’iniciada
l’observació veterinària (L).
5.Comunicar a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi ( mort de l’animal, robatori,
pèrdua, desaparició, trasllat ) durant el període d’observació veterinària (L).
6.Quan les circumstàncies ho aconsellin, i l’autoritat sanitària municipal ho consideri necessari, es
podrà obligar a recloure l’animal agressor a un centre de zoonosi per sotmetre’l al període d’observació
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7.Si l’animal té propietari conegut, totes les despeses que s’originin en el centre de Zoonosi, aniran
a càrrec seu.
8.Si el propietari de l’animal agressor no tingués la documentació adequada, es podrà iniciar el
corresponent expedient sancionador.
TÍTOL II. CENS MUNICIPAL
Article 7. Identificació i sistemes
1.- La identificació dels animals de companyia s’haurà de fer mitjançant algun dels sistemes que
estableix l’article 3.1 del Decret 328/1998, i que són: tatuatge o implantació de transponder o microxip
(L).
L'anul·lació o canvi dels sistemes d'identificació dels animals de companyia s'haurà de fer sota
prescripció i control veterinari (G).
2.Els posseïdors de gossos i gats han de fer la inscripció de dits animals en el corresponent
Registre Municipal d’Animals de Companyia dins el termini màxim de tres (3) mesos a comptar de la
data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal (L), i en especial els gossos
potencialment perillosos (G).
3.A l’hora de censar-los es farà una inscripció per l’Ajuntament al Registre Municipal, sempre que
es presenti la documentació pertinent. Aquesta identificació censal esdevindrà útil en cas de pèrdua o
accident de l’animal.
4.- La inscripció al Registre Municipal és obligatòria i generadora de taxa, si així ho estableixen les
Ordenances Fiscals del municipi (L).
5.- El registre censal de l’animal s’ha de completar mitjançant una placa identificativa on haurà de
constar el nom de l’animal, així com les dades del seu propietari o posseïdor, que serà lliurada per
l’Ajuntament.
6. La placa amb el número d’identificació, lliurada per l’Ajuntament s’haurà de col·locar als animals de
companyia (L).
Article 8. Dades d’inscripció obligatòria
1.-

El Cens Municipal d’animals de companyia contindrà les següents dades:

Dades del propietari i/o posseïdor de l’animal

Nom i cognoms.

DNI.

Domicili i telèfon.
Dades de l’animal:
 Espècie i raça.
 Sexe.
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Data de naixement.
Sistema utilitzat de identificació ( transponder o microxip, tatuatge ).
Codi d’identificació o ressenya completa, en cas d’utilitzar-se aquest sistema.
Domicili habitual de l’animal.
Dades de vacunació
Característiques de l’animal
Cens de gossos potencialment perillosos:

Al Registre Municipal s’inclourà un apartat específic per als gossos potencialment perillosos, on
s’hauran d’afegir a les dades de l’apartat anterior, les següents:





Majoria d’edat del propietari/posseïdor.
Finalitat: convivència, guarda, protecció o altres.
Subscripció d’assegurança de responsabilitat civil (anualment, coincidint amb la renovació de la
pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per acreditar la seva vigència).
Llicència municipal (data d’obtenció).

Article 9. Alteració de dades i transferències
Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a comunicar a
l’Ajuntament en el qual estigui censat l’animal, en el termini màxim de dos (2) mesos la baixa, la cessió,
el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema o codi d’identificació, així com qualsevol altra
modificació de les dades que figurin en el cens corresponent (L). En el cas de gossos perillosos, el
termini serà de quinze (15) dies (G).
En cas de baixa de l'animal, el propietari posseïdor, a més del que estableix el present article, resta
obligat a desfer-se de les despulles, d'acord amb la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció d'animals,
sense que sigui permès dipositar-lo en els contenidors d'escombraries o papereres, contenidors i altres
o abandonar-los en qualsevol zona de domini públic municipal (L).
Art. 10. Actualitzacions de dades i renovacions.
1.- L’Ajuntament periòdicament actualitzarà el cens sens perjudici de les comunicacions obligatòries en
base a les incidències que es puguin produir tal i com disposa l’article 9 de la present Ordenança.
2.- Cada 5 anys caldrà renovar el cens de cada animal mitjançant nova alta.
TÍTOL III. RÈGIM DE LLICÈNCIA MUNICIPAL: GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Art.11.- Obligatorietat de llicència
La tinença o conducció per espais públics de gossos potencialment perillosos requereix de l’obtenció
obligatòria de llicència municipal (MG).
Art. 12.- Requisits per a l’obtenció
Requeriments per a l’obtenció o renovació de la llicència per a la tinença o conducció de gossos
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a)Majoria d’edat del propietari o posseïdor. S'acreditarà mitjançant fotocòpia compulsada del DNI.(G)
b)Haver contractat una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre dels danys que
pogués ocasionar el gos, per un import mínim de 150.253’03 €. En aquesta pòlissa hauran de figurar les
dades d’identificació de l’animal. S'acreditarà mitjançant fotocòpia compulsada de l'assegurança i del
rebut de pagament de la mateixa. (G)
c)No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així
com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
S'acreditarà mitjançant l'aportació del corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri
de Justícia. (G)
d)No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre règim
jurídic d’animals potencialment perillosos. No s’aplica aquest supòsit quan, en el moment de la
sol·licitud, la sanció anteriorment imposada ha estat complerta íntegrament. S'acreditarà mitjançant
certificat negatiu i/o declaració jurada.(G)
Igualment no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís
de l’animal.
d)Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
S'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels
permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà
d’emetre prèvia la comprovació del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica ,
d’acord amb allò establert a l’article 6 del RD 287/2002, de 22 de març, i tindran la vigència d’un any des
de la seva expedició.
Art. 13.- Termini de validesa de la llicència i renovació.
1.- La llicència tindrà un període de validesa de cinc (5) anys, podent-se renovar per períodes successius
d’igual durada.
2.- La llicència perdrà la seva validesa en el moment en que el titular deixi de complir qualsevol dels
requisits establerts a l’article anterior.
Art. 14.- Variació de dades de la llicència
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència hauran de ser comunicades a l’Ajuntament en
el termini màxim de quinze (15) dies comptadors des de la data en que es produeixin.
TÍTOL IV. NORMES DE CONVIVÈNCIA, TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA I D’HIGIENE
VIÀRIA
Article 15. Règim general
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en condicions
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higièniques i sanitàries adequades, i en aquest sentit hauran d’estar correctament vacunats,
desparasitats, allotjats i controlats (G).
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Article 16. Netedat de la via pública
1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment que
aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontants. En especial,
s'han de complir les conductes següents:
a. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures perquè els seus animals no embrutin amb les
seves dejeccions fecals i miccions les vies i/o els espais públics, i evitar les dejeccions en els parcs i
jardins, carrers, voreres, façanes d’edificis i en el mobiliari urbà i bens estructurals.
b. Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics als parcs infantils o jardins d'ús per
part dels infants.
c. Són prohibides les miccions a les façanes dels edificis, al mobiliari urbà i bens estructurals.
d. S’han de recollir i retirar les deposicions immediatament, netejant, si fos necessari la part de la via,
espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
e. Les dejeccions fecals s’han de recollir convenientment mitjançant bosses de plàstic o de paper, i
col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins els contenidors adients; queda prohibit
dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.
f. S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
g. En el cas de les miccions es obligatori regar immediatament amb aigua per tal d’aigualir la zona on el
gos hagi deixat els seus orins,
2. Les infraccions administratives que suposin incompliment de les obligacions recollides a les lletres
anteriors, es consideraran de caràcter greu (G) i en cas que les conductes infractors siguin repetitives
podran reputar-se com a molt greus (MG).
3. Es recomanable la utilització d’aigua diluïda amb vinagre als efectes indicats en la lletra g. de l’apartat
2 d’aquest article.
Article 17. Normes de convivència
1. L’autorització de la tinença d’animals en domicilis particulars resta condicionada als següents extrems:
a) Que la custòdia de l’animal no representi cap perill sanitari ni cap de les molèsties especificades
en la present ordenança, ni pels veïns ni per a altres animals. El nombre màxim permès per
habitatge podrà ser establert per tècnics municipals, tenint en compte les característiques dels
animals, de l’allotjament, espai disponible, condicions higiènic-sanitàries, repercussions i molèsties
que puguin generar als veïns o a l’entorn. En cap cas es podrà posseir en un mateix immoble més
de cinc (5) gossos o gats (G).
b) Que es respecti la regulació interna de les comunitats de veïns i/o de propietaris quan s’hagi
previst la possibilitat de tenir animals en els habitatges, i si no hi ha cap impediment sobre això en
el reglament de les referides comunitats (L).
c) Que en els espais comunitaris de les finques privades no es permès la seva tinença excepte que
es justifiqui documentalment la conformitat de tots els veïns afectats (L).
d) Que es prenguin les mesures necessàries perquè no puguin molestar amb els lladrucs o sorolls
als veïns o altres persones, especialment en hores de descans. Els animals de companyia no
poden tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons.
2. Les infraccions administratives que suposin incompliment de les obligacions recollides a les lletres
anteriors, es consideraran de caràcter greu (G) quan no tinguin assignada una qualificació diferent i en
cas que les conductes infractores siguin repetitives podran reputar-se com a molt greus (MG).
Article 18. Prohibicions
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1.- Qui posseeix un animal té l’obligació de mantenir-lo en bones condicions higiènic-sanitàries (G).
2.- Es prohibeix expressament.
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui
sofriment o danys injustificats (MG).
b) Abandonar-los. Totes les persones que desitgin desfer-se’n d’un animal del qual siguin propietàries
hauran de lliurar-lo a l’entitat autoritzada corresponent (MG).
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari (G).
d) Esterilitzar-los, practicar-los mutilacions i/o el sacrifici, llevat de les controlades pels veterinaris en
cas de necessitat, o per mantenir les característiques de la raça (MG).
e) No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir (G).
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de
naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals (L).
g) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració (L).
h) Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria
potestat o la custòdia (L).
i) Exercir la venda ambulant d’animals de companyia (G).
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment, burles i tractaments
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen (MG).
k) Donar aliments als animals a la via i/o espais públics, també als portals, finestres, terrasses i balcons
o altres espais similars. Està especialment prohibit facilitar aliments als gats, als coloms, cotorres i
les gavines, amb l’excepció de les zones autoritzades per l’Ajuntament, a les quals per raons
sanitàries i d’higiene, s’haurà de fer seguint els criteris establerts pel municipi.
l) La no vacunació i/o la realització de tractaments obligatoris als animals domèstics de companyia (G).
m) Es prohibeix la presència d’animals a les zones enjardinades i als parcs i a les zones de joc infantils,
ni rentar-los a la via pública ni a les fonts, rius o llacs del terme municipal, ni fer-los beure aigua en
contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
n) Es prohibeix l’entrada d’animals domèstics en locals d’espectacles públics, esportius i culturals
3.- Igualment, queda prohibit, pel que fa als propietaris i/o posseïdors de gossos considerats
potencialment perillosos:
o) Realitzar activitats d'ensinistrament de gossos potencialment perillosos sense acreditació
professional oficial i certificat de capacitació (G).
p) Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos no poden realitzar cap
tipus d'activitat d'ensinistrament d'atac no autoritzada (MG).
q) Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos no poden participar en la
realització de lluites de gossos, en els termes legalment establerts a aquests efectes (MG).
3. Les infraccions administratives que suposin incompliment de les obligacions recollides a les lletres
anteriors, es consideraran de caràcter greu (G) quan no tinguin assignada una qualificació diferent i en
cas que les conductes infractores siguin repetitives podran reputar-se com a molt greus (MG).
Art. 19. Supòsit especial d’autodefensa
1.-No es considerarà maltractar un animal quan s’actuï per autodefensa o defensa de qualsevol persona
que sigui atacada per l’animal.
2.- Es reconeix la facultat especial dels agents de la Policia local o de qualsevol altre institut armat per
fer ús de la seva arma reglamentària contra l’animal que representi, en un moment determinat, un perill
real respecte de les persones. En aquest cas, sempre que això sigui possible, es procurarà la presència
d’un veterinari per tal de controlar la mort de l’animal.
Article 20. Responsabilitat
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El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable
dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i
al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
TÍTOL V. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA, A ESTABLIMENTS PÚBLICS I
TRANSPORTS PÚBLICS I A INSTAL·LACIONS PARTICULARS.
Article 21. Via pública
1.- Aquest precepte regula la presència d’animals a les vies i espais públics així com a aquells llocs que
donen accés a la via pública per garantir la convivència ciutadana; amb aquest objectiu i perquè pugui
existir una bona convivència dels animals amb les persones dins de l’entorn urbà cal observar amb rigor
els paràmetres i regulacions que obliguin als propietaris i/o posseïdors d’aquests a mantenir unes
normes de conducta vers als animals per evitar que aquests posin en conflicte la convivència.
2.- Normes de conducta. A la via i als espais públics tot incloent-hi les parts comunes dels
immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els
gossos han de complir els següents requisits:
a) Estar proveïts de la identificació amb el microxip.
b) Anar lligat per mitjà d’un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni lesions a l’animal.
c) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal on hi
consti el nom de l’animal i placa numerada del cens.
d) Tenir el gos inscrit al cens municipal d’animals de companyia.
3. Han de circular amb el morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals, hagi estat constatada per
la seva naturalesa o característiques. Així mateix l’ús del morrió pot ser ordenat per l’autoritat municipal
quan es donin circumstàncies de perill manifest i mentre durin aquestes.
4. Els propietaris dels animals de companyia queden obligats a respectar les indicacions
contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.
5. Els posseïdors d’animals han d’evitar que els animals, quan estiguin a les terrasses, patis,
balcons, tancats, cridin o emetin qualsevol tipus de soroll que molesti al veïnatge. Els propietaris són els
responsables de vetllar perquè els seus animals no interfereixin la convivència ciutadana.
6. Els gossos potencialment perillosos, en vies públiques i llocs i espais d’ús públic en general, hauran
d’anar amb corretja no extensible, de menys de dos metres, morrió homologat i conduïts per majors
d’edat. No es podrà conduir més d’un per persona i qui els condueixi haurà de dur la llicència així com el
certificat acreditatiu de la inscripció al Registre municipal (G).
4.- L'ajuntament determinarà pels animals de companyia espais reservats pel passeig, socialització i
realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes condicions d'higiene, encara que no
eximeix als seus propietaris de l’obligació de retirar les deposicions del seu animal. Aquests espais
hauran de procurar la seguretat dels animals de companyia i de les persones, així com també d'evitar la
fugida o pèrdues dels animals, igualment els posseïdors hauran de vigilar-los els seus i evitar que causin
molèsties a les persones i a altres animals que comparteixen l'espai.
Les característiques i el règim d'ús d'aquests espais seran regulats mitjançat Decret d'Alcaldia o de la
Comissió de Govern, si s'escau.
5. Les infraccions administratives que suposin incompliment de les obligacions recollides als números
anteriors, es consideraran de caràcter greu (G) quan no tinguin assignada una qualificació diferent i en
cas que les conductes infractores siguin repetitives podran reputar-se com a molt greus (MG).
Article 22. Establiments públics i transports públics
1.L’entrada de gossos i gats a tota mena de locals destinats a fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida (G).
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2.Es prohibeix la circulació o la permanència de gossos i altres animals als llocs públics de bany
durant la temporada de banys (G).
3.Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com són ara hotels, pensions, restaurants,
bars, cafeteries i similars, podran prohibir segons el seu criteri, l’entrada i la permanència de gossos i de
gats en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin
morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena. Els propietaris d’aquests locals hauran de col·locar a
l’entrada dels mateixos en lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició (L).
4.-

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

5.El trasllat de gossos i de gats per mitjà de 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.
6.Els gossos pigall podran circular lliurament en els transports públics urbans, sempre que vagin
acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higièniques i sanitàries i de seguretat que
preveuen les ordenances.
Art.23.- Instal·lacions privades
1.- Les instal·lacions on es custodiïn gossos potencialment perillosos, a fi d’evitar que s’escapin i causin
danys a tercers, hauran de reunir les següents condicions (G):
-

Les parets i tanques hauran de ser suficientment altes i consistents i fixades per a poder suportar el
pes i la pressió de l’animal.
Les portes han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i dissenyades per tal d’evitar
que l’animal pugui obrir per ell mateix el mecanisme de seguretat.
El recinte ha d’estar senyalitzat amb l’advertència que hi ha un gos perillós (L).

2.- La pèrdua o sostracció de l’animal s’haurà de comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim de 48
hores des que tingui coneixement d’aquests fets (L).
TÍTOL VI. RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS VAGABUNDS
Article 24. Situació d’abandonament
1.Animal sense identificació. Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació
censal o cap identificació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest
supòsit, l’Ajuntament directament o mitjançant entitat amb què ho concerti, o, si escau, l’entitat
supramunicipal corresponent, s’han de fer càrrec de l’animal i l’han de retenir fins que es recuperi,
s’adopti o es sacrifiqui.
El termini per recuperar un animal sense identificació és de 8 dies.
2.Animal amb identificació. En cas que l’animal porti la placa d’identificació, els corresponents
serveis municipals avisaran el propietari, que disposarà d’un termini de deu dies per recuperar-lo,
abonant prèviament les despeses que hagi originat el trasllat, manteniment i manutenció. Un cop
transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l’abonament de les despeses, l’animal es
considerarà legalment abandonat. Però això no obstarà a que hagi d’abonar les despeses ocasionades
pel servei de recollida, el manteniment de 10 dies i, en el seu cas, el sacrifici i les despeses
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Article 25. No recuperació de l’animal abandonat.
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l’Ajuntament podrà
donar-los en adopció.

TITOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 26. Concepte d’infracció.
Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions que representin
vulneració dels preceptes d’aquesta norma, tal com apareixen tipificats.
En matèria de d’infraccions i sancions aquesta Ordenança s’interpreta i aplica d’acord amb els principis
de la potestat sancionadora regulats a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic,
igualment com d’aplicació, la resta de preceptes concordants continguts a la legislació sectorial i a la de
règim local.
Article 27. Responsabilitat
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors
i coautors. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei s'atribueix els
deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva prèvia obtenció
o amb incompliment de les seves condicions, seran responsables les persones físiques i 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.
Article 28. Classificació de les infraccions i les seves sancions.
Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s'imposaran
d'acord amb la següent escala:
 Infraccions lleus:
de 001,00 a fins a 300,00 €
 Infraccions greus:
de 300,01 € fins a 600,00 €
 Infraccions molt greus:
de 600,01 € fins a 5.000,00 €
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’adequar-se als fets, i per això, es
tindran en compte els següents criteris d'aplicació:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació
alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets
sancionats.
Article 29. Prescripció i caducitat.
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus als dos anys i les lleus al cap de sis
mesos; aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes
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greus als cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any; aquests terminis començaran
a comptar des del dia següent a aquell en que hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució
per la qual es va imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués resolució
expressa i definitiva s'iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les
actuacions; aquests terminis s'interrompran en els supòsits que el procediment s'hagués paralitzat per
causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.
Article 30. Mesures cautelars
L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució
motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del
procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos
generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada
d'objectes, materials, utensilis o productes amb que s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar per la prefectura de la policia local un cop formulada la preceptiva
denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.
Article 31. Competència i procediment.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta ordenança i per a la
imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions correspon a l'alcalde, el
qual la pot desconcentrar en els membres de la corporació mitjançant l'adopció i publicació de la
corresponent disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor i/o funcionari/a que es designi en la resolució
d'incoació.
S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es podrà acumular l'exigència,
si s'escau, a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i la
determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització dels danys i perjudicis causats al domini
públic, edificis municipals, instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s'acumulés, en un procediment
complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels serveis tècnics
municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb
independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als
titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via
judicial.
Article 32. Terminació convencional.
Determinada la responsabilitat administrativa de l'infractor i assenyalada la multa podrà convenir-se de
forma voluntària la substitució de la quantia de la indemnització de danys i perjudicis als béns, les
instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà la titularitat municipal, per la realització física dels treballs que
requereixi la reparació del dany i la recuperació de l'aspecte anterior d'aquells.
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l'Ajuntament i les quanties de les multes
podran reduir-se.
Article 33. Normativa complementària
Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d'aplicació el Decret 278/1993 de 9 de
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novembre (DOGC núm. 1827 de 29 de novembre) i supletòriament el Reial Decret 1398/1993 de 4
d'agost (BOE núm. 189 de 9 d'agost).
Article 34. Infraccions administratives
D'acord amb la legislació vigent, l'incompliment de les normes que preveu l'ordenança serà sancionat
d'acord amb els següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu (L)
1.
No comunicar a l'Ajuntament, la mort, desaparició o transferència de l'animal.
2.
No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.
3.
No lliurar al comprador d'un animal en el moment de la venda un document que indiqui la data
de venda, la raça, l'edat, la procedència i l'estat sanitari.
4.
Qualsevol altra conducta que per acció o omissió sigui contrària a aquesta ordenança i
considerada lleu (L), encara que no estigui expressament prevista en aquest article ni en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Infraccions de caràcter greu (G)
5.
Tinença d'animals domèstics, no qualificats com de companyia i d'animals salvatges sense
autorització.
6.
No censar els gossos.
7.
No disposar de cartilla sanitària.
8.
No facilitar les dades de l'animal agressor.
9.
No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l'animal agressor.
10.
No comunicar a l'Ajuntament o a la policia local les incidències que es puguin produir durant el
període d'observació veterinària.
11.
Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca d'alimentació.
12.
Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, risc o
molèsties als veïns, altres persones o animals.
13.
La possessió d'un gos no identificat per algun dels sistemes establert per reglament.
14.
No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
15.
Permetre l'entrada d'animals als locals on és prohibit expressament.
16.
La circulació dels gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar.
17.
La presència d'animals a les zones enjardinades i als parcs i zones de joc infantil.
18.
Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres dels rius.
19.
Alimentar qualsevol tipus d'animal a les vies i/o espais públics, portalades, finestres, terrasses i
balcons.
20.
Comerç d'animals fora d'establiments autoritzats.
21.
Venda d'animals als menors de 14 anys o incapacitats sense autorització dels tutors.
22.
Fer donació d'un animal com a premi recompensa o regal per altres adquisicions.
23.
Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària sol·licitada per les
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i també el
subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
implícitament o explícitament.
24.
Qualsevol altra conducta que per acció o omissió sigui contrària a aquesta ordenança i
considerada greu (G), encara que no estigui expressament prevista en aquest article ni en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals
Infraccions de caràcter molt greu (MG)
25.
La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics
de companyia.
26.
Maltractar els animals.
27.
Abandonament d’un animal de companyia.
28.
Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i
característiques.
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29.

Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, amb
deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a
tal fi.
30.
Deixar-los miccionar als gossos en les façanes d'edificis i/o en el mobiliari urbà. No regar les
miccions immediatament amb aigua per tal d’ aigualir la zona on el gos hagi deixat els seus
orins.
31.
Pels veterinaris, consultoris veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l'arxiu amb la fitxa clínica
dels animals vacunats o tractats obligatòriament.
32.
No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament.
33.
No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària.
34.
Incomplir qualsevol de les condicions de manteniment dels animals (alimentació, condicions
higiènic sanitàries, instal·lacions d’allotjament, de benestar i de seguretat, entre d’altres)
establertes en anteriors articles, si els comporta un risc greu per a la salut.
35.
No comunicar les malalties transmissibles a l'Ajuntament.
36.
L'enverinament d'animals en el terme municipal.
37.
Sacrificar un animal sense control veterinari.
38.
Venda d'animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l'Administració.
39.
L’ús d’animal en espectacles, lluites i altres activitats que els poden ocasionar sofriment burles i
tractaments antinaturals.
40.
El maltractament i agressions físiques als animals.
Qualsevol altra conducta que per acció o omissió sigui contrària a aquesta ordenança i considerada molt
greu (MG), encara que no estigui expressament prevista en aquest article ni en el Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Article 35. Comís d’animals
1. L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus agents quan hi hagi
un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i quan hi hagi
constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta ordenança. Igualment en cas d'infracció reiterativa,
en un termini no inferior a un any, l'animal pot ser comissat.
2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista de la qual es
retornarà al propietari/a, restarà sota la custòdia de l'Ajuntament o serà sacrificat.
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció, per raó de comís, seran a
càrrec del propietari o posseïdor/a de l'animal.
Article 36. Responsabilitat civil derivada de la infracció
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i
l'eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
En tot allò no regulat per aquesta Ordenança serà aplicació el que disposa al Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i la Llei 50/99, de 23 de
desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i altra legislació
concordant.
Totes les referències d’ aquesta norma a la Llei 3/1988 de 4 de març de protecció dels animals, s’han
d’entendre realitzades al citat Decret Legislatiu 2/2008.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
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1. Es positivitza i aprova com a norma jurídica d’obligat compliment, el contingut de la Instrucció
interpretativa aprovada l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 2211J18 de data 11/06/2018 (Exp. C:
06/10 N: 01/11 T: 01), la qual es transcriu a continuació:
-NÚM. 2211J18: INSTRUCCIÓ INTERPRETATIVA EN EL MARC DE NORMATIVA URBANÍSTICA EN
RELACIÓ A LA TINENCIA I/O POSSESSIÓ D’ANIMALS EN SÓL URBÀ (C: 06/10 N: 01/11 T: 01).
Vist que en determinades ocasions es produeixen problemes interpretatius des de la perspectiva
urbanística en relació a la tinença i/o possessió d’animals en immobles i que aquesta problemàtica
interpretativa por arribar a tenir especial rellevància o dificultat quan es tracta de supòsits diferents a les
categories típiques d’animals de companyia (gossos, gats i fures).
Atès que per raons de seguretat jurídica i d’igualtat de tracte als interessats es fa necessari interpretar
de forma oficial amb caràcter general i amb una certa uniformitat, l’adequació a la legalitat de la tinença
i/o possessió d’animals en terrenys classificats com a sòl urbà.
Atès que en relació al present procediment és aplicable essencialment la següent normativa:
• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d’abril (LRBRL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC).
• Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
• Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana (TRLSRU).
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC).
• Pla General Metropolità (PGM).
• Conveni Europeu sobre la protecció dels animals de companyia (CEPAC).
• Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals (TRLPAC).
I que són també d’aplicació, la resta de disposicions vigents en matèria de regim local, d’urbanisme i
d’animals.
Atès que a l’article 6.1 de la LRJSP preveu que els òrgans administratius poden dirigir les activitats dels
seus òrgans jeràrquicament dependents mitjançant instruccions i ordres de servei.
Atès que el mateix precepte assenyala que quan una disposició específica ho estableixi així, o quan es
consideri convenient per raó dels destinataris o dels efectes que es puguin produir, les instruccions i
ordres de servei s’han de publicar al butlletí oficial que correspongui, sense perjudici de la seva difusió
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Ateses les atribucions i competències de l’alcalde en la seva condició de cap d’aquesta Administració
municipal, el qual esta present i vota favorablement el present acord.
Atesa la proposta de resolució de data 08.06.2018 (JPA) que ha estat formulada pel Departament de
Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Adoptar la present INSTRUCCIÓ INTERPRETATIVA EN EL MARC DE NORMATIVA
URBANÍSTICA EN RELACIÓ A LA TINENCIA I/O POSSESSIÓ D’ANIMALS EN SÓL URBÀ, amb el
següent contingut:
1. El present criteri interpretatiu en matèria urbanística abasta els terrenys classificats com a urbans
consolidats i no consolidats, tant si tenen la condició de zones com de sistemes i, tant si s’ha iniciat
el procediment de transformació urbanística mitjançant el corresponent instrument de planejament
derivat o de gestió com si no s’ha iniciat.
La instrucció serà igualment aplicable a terrenys de diferent classificació i/o qualificació urbanística
dels anteriors, quan la proximitat dels animals sigui susceptible de provocar molèsties i/o immissions
en els sols urbans com a conseqüència de la tinència i/o possessió d’animals; en tot cas i als
efectes indicats, es presumiran irrellevants o inexistents aquestes immissions o eventuals molèsties
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quan la distancia al sòl urbà sigui superior a 200 metres.
2. En el sòl urbà del Papiol són permesos els usos urbanístics que en cada cas s’assenyalen en el Pla
General Metropolità (PGM) i/o el planejament derivat que pugui correspondre a cada àmbit territorial
concret.
De conformitat amb l’article 273 del PGM són usos permesos el que són expressament admesos i
no hi són prohibits, ja es tracti d’usos admesos sense limitacions o amb les limitacions de l’apartat 2
de l’article indicat.
3. En el marc dels usos admesos en les zones pel planejament general i/o derivat s’han de considerar
implícitament incloses, les activitats humanes de caràcter privat i quotidià relatives a la tinència i/o
possessió dels animals que conviuen amb les persones.
Aquestes activitats privades de tinència i/o possessió d’animals només poden ser complementàries
o accessòries de l’ús urbanístic principal determinat (admès) pel planejament, no poden ser
substitutives o excloents de l’ús principal del terreny o solar, ni tampoc poden suposar una intensitat
o desproporció que de facto desnaturalitzi o provoqui immissions rellevants en l’ús principal del
terreny i/o del seu entorn.
D’acord amb l’anterior argumentació es considera que no és possible la tinència i/o possessió
d’animal en espais destinats urbanísticament a sistemes ni tampoc en immobles ubicats en zones
quan es tracti de solars sense edificar o en terrenys que no hagin materialitzat essencialment el seu
aprofitament urbanístic.
Resten excloses de la limitació anterior les colònies de gats adreçades al control reproductiu, la
sanitat, la salut pública o la protecció d’aquests animals, sempre i quan es promoguin, es sostinguin
i/o autoritzin pel propi Ajuntament.
4. Pel que fa als solars i/o terrenys ubicats en àmbits de sòl urbà no exclosos al punt anterior, la
tinència i/o possessió d’animals es considerarà que implícitament forma part de l’ús urbanístic
admès pel planejament, sempre i quan no s’hagi prohibit expressament i a l’hora, per raons de
proporcionalitat s’adeqüi als següents supòsits i/o llindars:
a) Que l’animal i/o la concentració d’animals no requereixi d’autorització i/o de legalització com a
nucli zoològic previst a l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis
zoològics de Catalunya (DOGC 1087 de 30.12.1988) i preceptes normatius concordants.
b) Que es tracti d’animals de companyia segons definició prevista a l’article 1.1 del CONVENI
EUROPEU SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA en relació a l’article 3.b) del
DECRET LEGISLATIU 2/2008, DE 15 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA
LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS, en aquesta norma es consideren animals de companyia en
tot cas, els gossos, els gats i les fures.
Als efectes de la present instrucció interpretativa, es consideraran també animals de companyia:
• Petits rèptils (no perillosos) en nombre no superior a 5 individus.
• Ocells i altres aus en nombre no superior a 10 individus.
• Peixos en nombre no superior a 50 individus.
• Aràcnids en nombre no superior a 5 individus.
• Altres animals que així es considerin per resolució expressa dels òrgans de govern d’aquest
Ajuntament d’acord amb el CONVENI EUROPEU i la normativa sectorial vigent.
Les anteriors categoritzacions internes d’animals de companyia, s’entenen als exclusius efectes de
la seva tinència en terrenys urbans d’aquest municipi i, sempre amb el requisit que els propietaris o
tenidors d’aquells els posseeixin de forma legal.
c) Que constitueixin una colònia de gats que compleixi amb els requisits determinats al punt 3
anterior.
d) Que es tracti d’altres animals diferents dels de companyia dintre dels següents cinc límits
conjunts:
• Animals de pes inferior a 100 kilograms per individu.
• Animals en nombre no superior 10.
• Animals que en el seu conjunt d’individus no ultrapassin el pes total de 200 kilograms.
• Animals no susceptibles de produir en l’entorn de l’immoble, molèsties significatives i/o reiterades
consistents en olors, sorolls, residus a d’altres rellevants.
• Animals que no siguin de tinència o possessió prohibida, perillosos, o que puguin provocar
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objectivament alarma social en el veïnat.
La no concurrència de qualsevol dels cinc requisits anteriors determinarà la seva inadmissibilitat.
5. La tinença i/o possessió d’altres animals i/o concentracions d’aquests no incloses a les lletres del
punt 4 anterior, es consideraran per raó de la seva intensitat, proporcionalitat o de convivència
ciutadana, com a no subsuimibles dintre del usos permesos o admesos en sol urbà.
Tampoc serà possible la tinència i/o possessió d’animals quan l’espai, estança o allotjament
disponible o habilitat no reuneixi les condicions mínimes del Decret 6/1999 de 26 de gener de 1999
de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2817 de 01.01.1999) i/o d’altres normes de manteniment i
cura d’animals que siguin exigibles.
6. Les activitats privades de tinença i/o possessió d’animals admissibles urbanísticament d’acord amb
els criteris anteriors no estan subjectes a llicencia ni a comunicació; tot això però, sense perjudici
que les situacions fàctiques que s’apartin de la precedent interpretació podran ser objecte de les
mesures de protecció de la legalitat urbanística previstes al TRLUC o si és el cas, d’altres mesures
jurídiques determinades a la normativa en matèria d’animals.
7. El que s’indica al punts anteriors respecte de l’activitat privada de tinença i/o possessió d’animals,
s’entén sense perjudici de les activitats econòmiques que es puguin autoritzar en el marc d’una
llicencia o acte de fiscalització amb subjecció a la normativa urbanística i sectorial.
8. Als efectes previstos a l’article 35.1c) de la LPACAP, el criteri interpretatiu aprovat en el present
acord tindrà el caràcter de precedent administratiu i inspirarà l’actuació municipal en els supòsits
especificats.
Segon.- (...) Tercer.- (...) Quart.- Adoptar les anteriors decisions per unanimitat dels membres presents.
-2. Les infraccions administratives que suposin incompliment de les obligacions recollides en aquesta
disposició, es consideraran de caràcter greu (G) i en cas que les conductes infractores siguin repetitives
podran reputar-se com a molt greus (MG). -DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
L’establiment i/o funcionament dels nuclis zoològics previstos al títol IV del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, restaran subjectes a les
llicencies, autoritzacions, comunicacions i/o controls que corresponguin tant les caràcter sectorial com
les d’àmbit municipal.
En cas que no sigui exigible per la normativa especifica municipal cap llicencia, autorització o
comunicació, el titular de haurà de presentar en tot cas, per tal d’avaluar la incidència de l’activitat o
explotació, la declaració responsable prevista a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Els preceptes d’aquesta Ordenança, que per sistemàtica normativa incorpora aspectes de la legislació
estatal i autonòmica, s’entén automàticament modificats en el moment que es produeixi la revisió
d’aquesta legislació. En el supòsit de la legislació estatal i autonòmica continuaran essent vigents els
preceptes d’aquesta Ordenança si són compatibles i permeten una integració harmònica amb els nous
preceptes de la legislació de referència, mentre ni n’hi hagi adaptació expressa.
Els models de fitxa del cens animal i el de sol·licitud de llicencia administrativa (gossos perillosos) que
s’annexen al final a la publicació inicial d’aquesta Ordenança (BOPB número 35 pagina 32 de 10 de
febrer de2003) resten desvinculats d’aquesta regulació i no tindran cap valor normatiu ni imperatiu,
únicament orientatiu i no vinculant.
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La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut un mes des de la seva darrera publicació oficial.
Les aprovacions de modificacions posteriors de la present norma entraran en vigor amb les mateixes
formalitats indicades al paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
La codificació de les sancions corresponents preceptes d’aquesta Ordenança que siguin infringits
s’ajustarà a la següent taula:
Codi 3000: a Codi 3050: aquests codis no experimenten cap variació en la seva redacció derivada
d’aquesta modificació respecte de la regulació vigent en octubre de 2020, no obstant això els imports de
les sancions en funció de si es tracta d’una infracció lleu, greu o molt greu s’actualitzen respectivament
amb els imports següents:
 Infraccions lleus:
de 001,00 a fins a 300,00 €
 Infraccions greus:
de 300,01 € fins a 600,00 €
 Infraccions molt greus:
de 600,01 € fins a 5.000,00 €
No obstant això, els òrgans instructors i/o resolutoris, amb caràcter general aplicaran les sancions en la
meitat de l’escala anterior, sempre i quan no concorrin circumstancies que determinin l’ampliació o
reducció.
Codi 3051: Amb aquest codi s’identificaran les infraccions i sancions lleus de 001,00 a fins a 300,00
euros, les quals no hi són codificades expressament en els codis 3000 a 3050.
Codi 3052: Amb aquest codi s’identificaran les infraccions i sancions greus de 300,01 a fins a 600,00
euros, les quals no hi són codificades expressament en els codis 3000 a 3050.
Codi 3053: Amb aquest codi s’identificaran les infraccions i sancions molt greus de 600,01 a fins a
5.000,00 euros, les quals no hi són codificades expressament en els codis 3000 a 3050.
MODELS ANNEXOS INCORPORATS



El de fitxa del cens animal i
El de sol·licitud de llicencia administrativa (gossos perillosos) Els veterinaris de l'Administració
pública, les clíniques i

PUBLICACIÓ OFICIAL
Al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona (BOPB) número 35 de data 10 de febrer de 2003.
CODIFICACIÓ DE SANCIONS
Codi 3000: Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris hauran de
tenir un arxiu amb la fitxa tècnica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual
haurà d'estar a disposició de l'autoritat competent...lleu....art.3,...60'10 euros.
Codi 3001: A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres
animals domèstics estan obligats a vacunar-los o fer els tractaments contra aquelles malalties objecte
de prevenció...greu....art.5,...300'51 euros.
Codi 3002: Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la
qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la
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identitat del propietari...greu....art.5,...300'51 euros.
Codi 3003: En cas de baixa de l'animal, el propietari posseïdor, a més del que estableix l'article 9
d'aquesta ordenança, resta obligat a desfer-se de les despulles, d'acord amb la Llei 3/1988, de 4 de
març de protecció d'animals, sense que sigui permès dipositar-lo en els contenidors d'escombraries o
papereres, contenidors i altres o abandonar-los en qualsevol zona de domini públic
municipal...lleu....art.9,...120'20 euros.
Codi 3004: Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones i/o animals, per
motiu d'agressió, estan obligats a 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....lleu....art.6,
ap1....75'13 euros.
Codi 3005: Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones i/o animals, per
motiu d'agressió, estan obligats a comunicar-ho, amb un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a
la Policia Local i posar-se a disposició de les autoritats municipals....lleu....art.6, ap2....75'13 euros.
Codi 3006: Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones i/o animals, per
motiu d'agressió, estan obligats a sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria en un
centre de zoonosi o, prèvia autorització, en qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure i seguir les
disposicions que determini el veterinari.....lleu....art.6, ap3....120'20 euros.
Codi 3007: Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones i/o animals, per
motiu d'agressió, estan obligats a presentar a la Policia Local, la documentació sanitària de l'animal i el
certificar de l'observació veterinària en un termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió i als
catorze dies d'iniciada l'observació veterinària....lleu....art.6, ap4....75'13 euros.
Codi 3008: Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones i/o animals, per
motiu d'agressió, estan obligats a comunicar a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi
(mort de l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació
veterinària.....lleu....art.6, ap5....75'13 euros.
Codi 3009: La identificació dels animals de companyia s'haurà de fer mitjançant algun dels dos
sistemes que estableix la normativa vigent: tatuatge o implantació de transponder o microxip....lleu.....
art. 7, ap1....60'10 euros.
Codi 3010: El posseïdors de gossos i gats, han de fer la inscripció de dits animals en el corresponent
Registre Municipal d'Animals de Companyia dins el termini màxim de tres (3) mesos a comptar de la
data de naixement, adquisició o canvi de residència de l'animal....lleu..... art. 7, ap2....60'10 euros.
Codi 3011: El posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos, han de fer la inscripció de
dits animals en el corresponent Registre Municipal d'Animals de Companyia dins el termini màxim de
tres (3) mesos a comptar de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l'animal....greu.....
art. 7, ap2....300'51 euros.
Codi 3012: Els animals de companyia portaran, a més de la seva identificació pròpia, la xapa censal
lliurada per l'Ajuntament....lleu..... art. 7, ap6....60'10 euros.
Codi 3013: L'anul·lació del sistemes d'identificació dels animals de companyia s'haurà de fer sota
prescripció i control veterinari....greu..... art. 7, ap1....300'51 euros.
Codi 3014: El propietaris o posseïdors d'animals de companyia hauran de comunicar al cens municipal,
en el termini de dos (2) mesos, la baixa, cessió, canvi de residència, canvi de sistema o codi
d'identificació o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent....lleu.....
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Codi 3015: El propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de
comunicar al cens municipal, en el termini de quinze (15) dies, la baixa, cessió, canvi de residència,
canvi de sistema o codi d'identificació o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens
corresponent....greu..... art. 9,....300'51 euros.
Codi 3016: La tinença o conducció per espais públics de gossos considerats potencialment perillosos
requereix de l'obtenció obligatòria de llicència municipal....molt greu..... art. 11,....1.502'53 euros.
Codi 3017: Per a l'obtenció o renovació de la llicència per a la tinença o conducció de gossos
potencialment perillós és obligatori la contractació d'una pòlissa d'assegurança civil per un import mínim
de 150.253'03 euros....greu..... art. 12,....1.502'53 euros.
Codi 3018: El propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de ser
majors d'edat i/o no haver estat privats, judicialment o governativament, del dret a la tinença de dits
animals....greu..... art. 12....300'51 euros.
Codi 3019: Els gossos potencialment perillosos, en vies públiques, llocs i espais d'ús públic en general,
i en les parts comunes d'immobles col·lectius hauran d'anar lligats amb corretja no extensible, de menys
de 2 metres, portar morrió homologat i conduïts per majors d'edat....greu..... art. 21, ap4....300'51 euros.
Codi 3020: Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos hauran de reunir les
mesures de seguretat, especificades a l'article 22 de la present ordenança, per tal d'evitar que s'escapin
i causin danys a tercers....greu..... art. 23, ap1....300'51 euros.
Codi 3021: El recinte que albergui gossos potencialment perillosos hauran d'estar senyalitzat amb
l'advertència que hi ha un gos perillós....lleu..... art. 23, ap1....75'13 euros.
Codi 3022: La pèrdua o sostracció d'un gos potencialment perillós s'haurà de comunicar a l'Ajuntament
en el termini màxim de 48 hores, des que es tingui coneixement del fet....lleu..... art. 23, ap2....75'13
euros.
Codi 3023: Queda prohibit realitzar activitats d'ensinistrament de gossos potencialment perillosos sense
acreditació professional oficial i certificat de capacitació....greu..... art. 18 ap3....300'51 euros.
Codi 3024: Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos no poden
realitzar cap tipus d'activitat d'ensinistrament d'atac no autoritzada....molt greu.....art. 18 ap3....3.005'06
euros.
Codi 3025: Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos no poden
participar en la realització de lluites de gossos, en els termes legalment establerts a aquests
efectes....molt greu.....art. 18 ap3....6.010'12 euros.
Codi 3026: Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los en
condicions higièniques i sanitàries adequades, i en aquest sentis hauran d'estar correctament vacunats,
desparasitats, allotjats i controlats.....greu.....art. 15....300'51 euros.
Codi 3027: Resta prohibit a tot el nucli urbà que els animals domèstics embrutin amb les seves
deposicions fecals les voravies, les zones de vianants, els parcs infantils, parterres i, en general,
qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo i passeig de persones.....greu.....art. 16, ap1....300'51
euros.
Codi 3028: Els posseïdors són responsable de recollir els excrements convenientment, mitjançant
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Codi 3029: El posseïdor de l'animal domèstic que no vulgui retirar les deposicions del seu animal a
requeriment dels agents de l'autoritat, serà sancionat per desobeir l'autoritat.....molt greu.....art. 16,
ap3....1.502'53 euros.
Codi 3030: L'Ajuntament autoritza amb caràcter general la tinença d'animals de companyia en domicilis
particulars sempre que es compleixin les condicions següents: la custòdia de l'animal no ha de
representar cap perill sanitari ni cap incomoditat per als veïns o per a altres animals.....lleu.....art. 17,
ap1....60'10 euros.
Codi 3031: L'Ajuntament decidirà el nombre d'animals admissibles segons la tipologia dels habitatges.
Com a norma general només s'admetrà, a les finques del municipi, la tinença d'un màxim de 5 animals,
entre gossos i gats. Excepcionalment, considerant especials condicions dels animals o del seu
allotjament, i previ informe dels serveis municipals pertinents, l'Ajuntament podrà autoritzar superar
aquesta xifra.....lleu.....art. 17, ap1....60'10 euros.
Codi 3032: L'autorització es donarà sense perjudici de tercers per tenir en compte si les comunitats de
veïns-propietaris han previst la possibilitat de tinença d'animals en els habitatges i no hi hagi cap
impediments sobre això en el reglament de les esmentades comunitats......lleu.....art. 17, ap2....60'10
euros.
Codi 3033: Excepte en els casos en que el propietari de l'animal justifiqui documentalment la
conformitat de tots els veïns afectats, no es permet la permanència d'animals en els espais comunitaris
de les finques privades.....lleu.....art. 17, ap3....60'10 euros.
Codi 3034: Resta expressament prohibit maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a
qualsevol pràctica que els irrogui sofriment o danys injustificats.....molt greu.....art. 18, ap2....1.502'53
euros.
Codi 3035: Resta expressament prohibit abandonar-los. Totes les persones que desitgin desfer-se d'un
animal del qual són propietaris/àries o responsables hauran de lliurar-los als serveis municipals de
recollida d'animals o a una societat protectora.....molt greu.....art. 18, ap2....1.502'53 euros.
Codi 3036: Resta expressament prohibit mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènicosanitari.....greu.....art. 18, ap2....300'51 euros.
Codi 3037: Resta expressament prohibit l'estirilització, practicar-los mutilacions i/o el sacrifici llevat de
les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les característiques de la
raça......greu.....art. 18, ap2....450'76 euros.
Codi 3038: Resta expressament prohibit
subsistir.....greu.....art. 18, ap2....300'51 euros.

no

facilitar-los

l'alimentació

necessària

per

Codi 3039: Resta expressament prohibit fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa
d'animals......lleu.....art. 18, ap2....60'10 euros.
Codi 3040: Resta expressament prohibit vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de
l'Administració.....lleu.....art. 18, ap2....60'10 euros.
Codi 3041: Resta expressament prohibit vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense
l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.....lleu.....art. 18, ap2....60'10 euros.
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Codi 3042: Resta expressament prohibit la venda ambulant d'animals de companyia.....greu.....art. 18,
ap2....300'51 euros.
Codi 3043: Resta expressament prohibit l'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si
impliquen sofriment, burles i tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones
que els contemplen.....molt greu.....art. 18, ap2....1.502'53 euros.
Codi 3044: Resta expressament prohibit alimentar els animals en la via i/o espais públics.....lleu.....art.
18, ap2....60'10 euros.
Codi 3045: Resta expressament prohibit la no vacunació i/o realització de tractaments obligatoris als
animals domèstics de companyia .....greu.....art. 18, ap2....300'51 euros.
Codi 3046: A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa
censal.....lleu.....art. 21, ap1....60'10 euros.
Codi 3047: L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i
mentre aquestes no canviïn.....lleu.....art. 21, ap3....60'10 euros.
Codi 3048: L'entrada de gossos i gats a tota mena de locals destinats a fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibida.....greu.....art. 22, ap1....300'51 euros.
Codi 3049: Es prohibeix la circulació o la permanència de gossos i altres animals als lloc públics de
bany durant la temporada de banys.....greu.....art. 22, ap2....300'51 euros.
Codi 3050: Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com és ara els hotels o fondes,
pensions, els restaurant, els bars, les cafeteries i similars, podran prohibir, segons el seu criteri, l'entrada
i la permanència de gossos i gats en llurs establiments. Encara que comptin amb la seva autorització,
s'exigirà que els gossos portin morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena. Els propietaris
d'aquests local han de col·locar a l'entrada d'aquests establiments en lloc ben visible una placa
indicadora de la prohibició......lleu.....art. 22, ap3....60'10 euros.

