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EDICTE 
 
 

Referència: Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal sobre la Protecció i la 
Tinença Responsable d’Animals  
 
El Ple municipal en sessió celebrada en data 19 de juny de 2017, va adoptar els 
següents ACORDS: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER.- ACCEPTAR les al·legacions presentades als articles 5, 7, 8, 11, 12, 15, 

24, 57 i 60, adoptant la redacció proposada i que consta en l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva de la proposta, i pel que fa a l’article 29 sobre “Trasllat d’animals 
d’acolliment domèstic en transport públic”, es manté en la part específica 
corresponent la regulació continguda en l’article 7 de l’anterior ordenança de la 
següent transcripció: 

 
“29.1. En el transport públic els gossos aniran proveïts de corretja i collar, amb 

identificació del microxip. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos 
potencialment perillosos de conformitat amb les determinacions de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i en cap cas no podran ésser conduits per menors de 16 anys. 

 
29.2. Estarà permesa la presència de gossos en el transport municipal 

col·lectiu sempre i que l’animal vagi amb corretja i morrió, vagi net, i estigui 
educat per obeir al propietari o persona que el condueixi. Per al trasllat de gats 
en transport públic municipal, serà necessari un suport o gàbia, que eviti que 
l’animal es pugui escapar. 

 
29.3.  Les anteriors limitacions i prohibicions, no serà aplicables als gossos 

guia dels invidents.“ 
 
SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions en funció del què s’estableix en 

l’informe tècnic esmentat. 
 
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT amb les modificacions proposades en 

l’informe tècnic transcrit en la part expositiva l’ordenança municipal per a regular la 
protecció i la tinença responsable d’animals, de conformitat amb el què estableix la 
normativa que és d’aplicació, i que s’adjunta com a annex inseparable de la present 
proposta, tot restant derogada i substituïda per aquesta nova ordenança, l’anterior 
Ordenança Municipal sobre la Tinència i Circulació d’Animals Domèstics a Sant Cugat 
del Vallès publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 112 de 
data 11 de maig de 2010. 

 
QUART.-  MANTENIR pel que fa a l’article 29 la redacció transcrita en el punt primer 

dels presents acords amb el compromís assumit per la regidoria de Medi Ambient 
d’efectuar una reunió amb els membres de la Taula de benestar animal i de la 
Comissió de transport públic de la Taula de mobilitat als efectes de debatre sobre 
possibles modificacions de l’article 29 i sotmetre a un Ple municipal proposta de l’equip 
de govern, si s’escau, de nou redactat d’aquest article.  

 
CINQUÈ.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA 
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RESPONSABLE D’ANIMALS  A  SANT CUGAT DEL VALLÈS en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i el corresponent edicte al DOGC indicant la susdita 
publicació, tot això  als efectes de la seva entrada en vigor, en els termes establerts a 
l’art. 65.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l’art. 66.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, tot publicant així mateix per a 
coneixement general i difusió el text de l’ordenança en el web municipal. 

 
SISÈ.- TRASLLADAR el present acord als grups polítics municipals, a tots els 
interessats determinats a l’expedient i ensems als Àmbits Municipals de Gestió.”   
 
En conseqüència i als efectes de l’entrada en vigor de l’Ordenança Municipal sobre la 
Protecció i la Tinença Responsable d’Animals, es publica el text definitiu, de 
conformitat amb l’article 131 de la Llei Bàsica Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb 
l’article 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
article 61.1) del Decret 179/1995, de 13 de juny: 
 
“ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA  
RESPONSABLE D’ANIMALS 
 
ÍNDEX 
 
Preàmbul 
  
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Capítol I. OBJECTE, ÀMBIT, SUBJECTES RESPONSABLES, 
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I DEFINICIONS 

 
 Article 1.  Objecte i àmbit d’aplicació 

Article 2.  Subjectes responsables 
Article 3.  Intervenció administrativa i acció inspectora 
Article 4.  Definicions  
 

TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 

Capítol I. LIMITACIONS A LA TINENÇA 
 

Article 5.  Requeriments i condicionants de la tinença  
Article 6.  Condicionats específics pels animals de renda 

 
Capítol II. CONDICIONS DE MANTENIMENT I TRACTE 
 

Article 7. Tracte i manteniment dels animals  
Article 8. Condicions de l’allotjament permanent 
Article 9. Mitjans de subjecció temporals 
Article 10. Gossos de guarda, vigilància i caça. 

 
Capítol III. CONDICIONS ESPECIALS DE SEGURETAT 
 

Secció 1.  Disposicions generals 
 
Article 11.  Gossos potencialment perillosos 
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Article 12.  Mesures de seguretat 
 

 
Secció 2.  Llicència administrativa municipal per a la 
tinença i la conducció de gossos potencialment 
perillosos 
 
Article 13.  Normes generals 
Article 14.  Òrgan competent 
Article 15.  Requisits 
Article 16.  Acreditació 
Article 17.  Procediment 
Article 18.  Denegació per causes objectives 
Article 19.  Validesa i renovació 
Article 20.  Altres normes de compliment obligat 

 
Capítol IV. NORMES SANITÀRIES 
 

Article 21. Condicions higiènico-sanitàries  
Article 22. Protecció de la salut de les persones  
Article 23. Actuació en casos de lesions a persones o 

animals  
 

Capítol V. CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC 
 

Article 24. Protecció de la tranquil·litat dels veïns  
Article 25. Presència a l’espai públic 
Article 26. Deposicions a l’espai públic  
Article 27.  Alimentació d’animals a l’espai públic 
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Article 34.  Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits 
Article 35.  Colònies de gats ferals 
Article 36.  Presència d’equins a l’espai públic 

 
Capítol VI. IMPORTACIÓ, CRIA, VENDA, DONACIONS I ALTRES 
 

Article 37.  Venda ambulant d’animals  
Article 38. Establiments de venda, cria i manteniment 

d’animals 
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PREÀMBUL  
 
L’article 41 del Decret Legislatiu 2/2208 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, atribueix als municipis competències en aquesta 
matèria. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat té entre les seves prioritats i objectius el compliment les 
diferents normatives estatals, autonòmiques i/o locals de protecció dels animals i 
reguladores de la convivència ciutadana. 
 
Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de  les persones i a 
fomentar el respecte envers la natura; a més, aporten molts beneficis personals i 
socials, tant per a l’educació dels infants com per a la prevenció i el tractament de 
trastorns físics i emocionals;  per a moltes persones, la companyia dels animals 
domèstics té un  gran valor afectiu i emocional. 
 
La tinença responsable d’animals implica facilitar el seu benestar però també evitar 
molèsties per a la convivència ciutadana.  
 
Els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus 
propietaris. Per això,  és responsabilitat de les persones posseïdores  d’un animal 
mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència , evitant comportaments 
incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania. 
 
Abans d’adquirir un animal de companyia és necessari un assessorament sobre la 
condició legal de l’espècie que es compra per tal d’evitar l’adquisició d’exemplars 
d’espècies amenaçades d’extinció i col·laborar així amb la protecció de la biodiversitat 
de la terra.   
 
En els darrers anys en el nostre municipi, s’ha incrementat considerablement el 
nombre d’animals de companyia; així com també, la preocupació per la protecció de la 
fauna salvatge autòctona i no autòctona. 
 
Aquestes circumstàncies han motivat la redacció d’una nova ordenança municipal amb 
la finalitat de assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir-ne 
una tinença responsable, minimitzar tant les pèrdues com els abandonaments 
d’animals, fomentar les adopcions i  preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de 
les persones. 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I. OBJECTE, ÀMBIT, SUBJECTES RESPONSABLES, NTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA I DEFINICIONS 
  
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació  
 
1.1. Aquesta Ordenança té per objecte: 
 

a) Regular la protecció i tinença d’animals domèstics i dels pertanyents a la fauna 
salvatge; com també, les condicions de circulació per les vies públiques 
municipals dels animals d’acolliment domèstic amb la finalitat de preservar les 
condicions higiènico-sanitàries i el benestar dels animals, assegurant la 
convivència ciutadana, respectant en tot cas els drets dels animals de 
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conformitat amb el que preveu la legislació vigent. Són objecte d’especial 
regulació la identificació, el control i el cens dels animals de companyia, a fi i 
efecte d’afavorir la seva protecció i benestar, disminuir les situacions de risc per 
a la convivència i contribuir a la tinença responsable, reduint els 
abandonaments d’animals. Amb aquesta intenció l’Ordenança té en compte 
tant les molèsties i els perills que poden ocasionar els animals, com el valor de 
la seva companyia per a un elevat nombre de persones. A més, un cop 
ensinistrats, és rellevant la seva vàlua com a gossos d’assistència (pigall, de 
senyalització de sons, etc.), en treballs de salvament i en tots els altres serveis 
que l’animal domèstic proporciona als humans. 
 

b) Regular les condicions mínimes exigibles als centres i establiments dedicats a 
l’acolliment o el manteniment d’animals o que duguin a terme qualsevol 
pràctica de tipus comercial amb animals, amb la finalitat de preservar els drets 
d’aquests i les condicions de seguretat. 
 

c) Potenciar la participació de les associacions de protecció i defensa dels 
animals i altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar les 
actuacions municipals en relació a la tinença cívica d’animals. 

 
1.2. La present Ordenança és d’aplicació en tot el que fa referència a la tinença 
d’animals domèstics i pertanyents a la fauna salvatge dins del terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, d’acord amb la legislació vigent i amb la resta de normes municipals.  
 
1.3. Es regeixen per la normativa específica corresponent, sense perjudici de 
l’aplicació de les previsions específiques que contingui aquesta Ordenança: 
 

a) Els animals d'explotacions ramaderes. 
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d'animals i la caça. 
c) Els gossos considerats potencialment perillosos. 
d) Els gossos d’assistència. 
e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques. 

 
1.4 Les disposicions d’aquesta Ordenança relatives als animals potencialment 
perillosos no s’apliquen als que pertanyen a les forces armades, les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, els cossos de policia autonòmica i local o les empreses de 
seguretat amb autorització oficial. 
 
1.5 A tot allò no previst específicament en aquesta ordenança, que en qualsevol cas 
resta subordinada a les disposicions de superior jerarquia normativa, és aplicable la 
normativa comunitària europea i la legislació estatal bàsica i normativa autonòmica 
vigent. 
 
Article 2. Subjectes responsables 
 
2.1. La present Ordenança és de compliment obligat per a totes les persones 
propietàries i posseïdores tant d’animals domèstics com dels que pertanyen a la fauna 
salvatge. 
 
2.2. El nom genèric de “titular” designa tant les persones propietàries com les 
posseïdores, per a qualsevol títol (empleats, criadors, ensinistradors, etc.) 
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2.3. Sense perjudici de la normativa específica que els hi és d’aplicació, en el que els 
afecti la present Ordenança, són responsables del seu compliment els titulars dels 
següents centres o establiments, ja siguin persones físiques o jurídiques:  
 

a) Els centres de cria, per a la reproducció i subministrament d’animals a tercers, 
que no siguin laboratoris o centres d’experimentació amb animals. 

b) Les residències i refugis destinats a l’allotjament temporal.  
c) Les escoles d’ensinistrament. 
d) Els centres d’acollida d’animals abandonats. 
e) Les gosseres esportives, incloent-hi a més dels establiments destinats a la 

pràctica d’esport en canòdroms, aquelles instal·lacions destinades a guardar 
animals per a la caça, l’arrossegament de trineus o altres activitats esportives 
similars. 

f) Els centres d’importació. 
g) Les botigues i els altres establiments de venda. 
h) Les clíniques i els altres establiments veterinaris. 
i) Els altres similars no previstos en els grups anteriors.  

 
2.4. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i 
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats 
en el títol VII d’aquesta Ordenança.  
 
2.5. Són responsables de les infraccions les persones físiques que les cometin a títol 
d’autors i coautors, si bé la responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones 
físiques o jurídiques a les quals per Llei s’atribueixi el deure de prevenir la infracció 
administrativa comesa per altres.  
 
2.6. Són responsables de les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o 
autorització administrativa preceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció 
o amb incompliment de les seves condicions, les persones físiques i jurídiques que 
siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existeix, l’autor o autora material de la 
infracció i/o la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actuï.  
 
2.7. Són responsables de les infraccions en matèria d’animals potencialment perillosos 
aquells que per acció o omissió hagin participat en la seva comissió, el propietari o 
posseïdor dels animals o, si escau, el titular de l’establiment, local o mitjà de transport 
en què es produeixin els fets, i en aquest darrer supòsit, a més, la persona 
encarregada del transport. 
 
2.8. D’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil, el posseïdor d’un animal, 
sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és el responsable 
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als objectes, a 
l’espai públic i al medi en general, encara que se li escapi o extraviï, llevat que la 
causa del dany provingui de força major o de culpa del qui l’hagi sofert. 
 
2.9. L’Ajuntament comunicarà immediatament al Ministeri Fiscal de les conductes 
presumptament delictives de les quals arribi a tenir coneixement. 
 
Article 3. Intervenció administrativa i acció inspectora  
 
3.1. Les facultats d’intervenció administrativa en aquesta matèria es vehicularan a 
través del departament de l’Ajuntament que tingui assignades les competències en 
matèria de Medi Ambient. En funció de la incidència en els respectius àmbits de 
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competència funcional, s’establiran normes internes de coordinació entre les Àrees 
implicades com Seguretat Ciutadana, Salut Pública i  Serveis Socials, etc. 
 
3.2. La intervenció municipal es farà de la manera menys restrictiva possible de cara a 
la consecució i el manteniment de la tranquil·litat, la seguretat, la salubritat i la bona 
convivència. 
 
3.3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a facilitar a les 
autoritats competents l’accés a les instal·lacions on s’allotgin els animals, per tal de 
comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta ordenança. Així mateix, tenen 
l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació i/o 
la informació que els sigui requerida.  
 
3.4. Les Administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de 
salut pública, la vacunació i/o el tractament obligatori de malalties dels animals. 
 
Article 4. Definicions 
 
4.1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’han de tenir en compte les següents 
definicions: 
 

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció 
de carn, pell o algun altre producte útil per a l'ésser humà, així com també els 
animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 

b) Animal de producció o de renda: animal domèstic de reproducció o engreix, 
incloent-hi els animals de pelleteria, mantinguts, engreixats o criats per a la 
producció d’aliments o productes d’origen animals per a qualsevol finalitat. 

c) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen 
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes 
d'aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, 
els gats i les fures. 

d) Animal d’acolliment domèstic: totes les races de gossos i gats (animals 
pròpiament de companyia) a més de qualsevol altre animal domèstic acollit 
amb finalitats educatives o de companyia sense ànim de lucre, animals exòtics 
i salvatges amb les limitacions fixades en aquesta Ordenança i la normativa 
sectorial. 

e) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de 
pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes 
catalanes. 

f) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals 
originàries de fora de l'Estat espanyol. 

g) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de 
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del 
captiveri. 

h) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan 
apte per a la convivència amb les persones. 

i) Animal abandonat: animal d’acolliment domèstic que no va acompanyat de cap 
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és 
propietària o posseïdora o tot i que porti identificació sigui impossible la 
localització de la persona propietària. 

j)  Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i 
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curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, 
principalment els gossos i els cavalls. 

k) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la 
persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona. 

l) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb 
les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les 
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus 
argentatus), estornell negre (Sturnus unicolor) i estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i altres que pugui 
determinar la normativa d’aplicació. 

m) Gat feral: s’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat  
domèstic i se’n reconeix la idiosincràsia. Els gats ferals són membres de 
l’espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb els 
éssers humans i, per tant, no són adoptables. Els gats ferals apareixen per 
l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres 
després de viure un temps de manera autònoma, o són gats descendents 
d’altres gats ferals. Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu 
propi espai; la seva llar és a l’aire lliure. 

n) Colònia de gats ferals: agrupació controlada de gats sense persona propietària 
o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai 
públic o privat, preferentment a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques sense 
ànim de lucre, amb l’objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció i 
alimentació. 

o) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les 
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de  
venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el 
domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i 
els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En 
queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la 
producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, com 
també els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 

p) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què es 
guarden els animals de companyia (incloent els de companyia exòtics) i se'n té 
cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les gosseres 
esportives i de caça, i els centres d'importació d'animals. 

q) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió 
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en 
general, a establiments de venda o altres. 

r) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre 
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i 
protegir els animals. 

s) Espècie exòtica invasora depredadora: espècie animal que s’introdueix o 
s’estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural i que és un agent 
de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, sigui pel seu 
comportament invasor o pel risc de contaminació genètica i que mata o fereix 
altres espècies animals amb la intenció de consumir-les. 

 
TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Capítol I. LIMITACIONS A LA TINENÇA 
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Article 5. Requeriments i condicionants de la tinença 
 
5.1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels requisits 
següents:  
 

a) De conformitat amb l’espècie o raça, els titulars han de tenir més de 16 anys o 
ser majors d’edat o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la 
complementada en els termes previstos per les normes civils. En particular, no 
poden ser titulars d’animals potencialment perillosos els menors d’edat ni les 
persones que han estat privades d’aquest dret per decisió judicial o governativa 
ferma.  

b) Disposar els titulars de les autoritzacions administratives i complir els 
requeriments sanitaris, de seguretat i els altres establerts per les autoritats 
competents. En particular, els titulars de gossos considerats potencialment 
perillosos han de disposar de la corresponent llicència administrativa, que es 
regirà pel que disposen els articles 13 i següents d’aquesta Ordenança.  

c) Acreditar un domicili per poder ser propietari o posseïdor. 
d) Reunir l’allotjament dels animals les condicions sanitàries adequades i les 

altres condicions de maneig i tracte normativament establertes. 
e) No presentar els animals risc sanitari, perill o molèsties per als veïns, altres 

persones o  per al mateix animal. 
f) Els animals no han de causar molèsties, com lladrucs, udols, cants i sorolls 

excessius, a fi de preservar una bona convivència entre veïns. 
 
 
5.2. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures 
necessàries per a impedir que la tranquil·litat i el descans dels veïns siguin alterats, a 
qualsevol hora del dia, pel comportament dels animals. 
 
5.3. La tinença d’animals de cria domèstica en domicilis particulars, terrasses o patis 
està condicionada a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia i a les 
característiques de l’habitatge i de la zona, de conformitat amb el que s’estableixi 
reglamentàriament, sempre i quan pel nombre d’animals o per l’adequació de les 
instal·lacions no s’hagi de catalogar com a activitat econòmica tipificada. 
 
5.4. Els particulars que realitzin donacions i vendes reiterades de les seves cries sense 
satisfer els requeriments que s’estableixen en aquesta Ordenança seran considerats 
com a criadors i, per tant, estaran sotmesos al que estableix la legislació vigent per 
aquest tipus d’activitat. 
 
5.5. La ubicació dels animals d’acolliment domèstic s’adequarà al règim jurídic del sòl, 
pel que fa als coberts o les edificacions auxiliars necessàries per al seu acolliment, 
atesa  la zonificació respectant els paràmetres d’edificabilitat, situació i ocupació en la 
parcel·la.  
 
5.6. Els centres d’acolliment i els establiments dedicats a la venda han d’exigir tant en 
el procés d’adopció o d’acolliment com en el procés de compra d’un animal, la 
presentació signada per part de l’adquirent d’una declaració responsable conforme no 
ha estat sancionat per infraccions que impliquin maltractament o abandonament 
d’animals, ni administrativament ni penalment. La declaració contindrà el consentiment 
exprés a favor de l’Ajuntament perquè verifiqui aquesta informació. 
 
5.7. La tinença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat com a 
potencialment perillosos restarà condicionada als requeriments i exigències que 
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s’estableixin específicament per a aquests, al Títol II (Capítol III) i a l’article 52 de la 
present Ordenança i a la resta de normativa estatal i comunitària que li és d’aplicació. 
 
5.8. La tinença d’animals domèstics inclosos en el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació de les explotacions ramaderes (porcí, boví, oví, cabrum, èquids, aus de 
corral, cunícola, apícola, especies pelleteres no declarades com espècies exòtiques i 
invasores, espècies cinegètiques de caça major i altres espècies animals que es criïn 
o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb 
destinació a consum humà), requerirà disposar del títol habilitant necessari 
(actualment competència de la Generalitat de Catalunya) per a disposar d’una 
explotació ramadera i complir amb la resta d’obligacions que li són inherents i amb allò 
que disposa l’article 6 de la present Ordenança. 
 
5.9. Pel que fa la resta d’animals d’acolliment domèstic no inclosos en l’apartat anterior 
i amb caràcter general, s’hauran de complir les següents limitacions: 
 

a) Gossos:  
 1 en habitatges de menys de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 
 2 en habitatges de més de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 
 3 en habitatges de més de 60 m2 i amb un espai exterior de més de 50 m2  
 4 en habitatges de més de 100 m2 i amb un espai exterior de més de 50 m2  

 
b) Gats: 

 2 en habitatges de menys de 60 m2  (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 
 3 en habitatges de més de 60 m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 
 4 en habitatges de més de 150m2 (incloent-hi balcó, jardí o terrassa) 

 
c) Pel que fa a aus (no renda) i petits mamífers de pes inferior a 0,5 kg en edat 

adulta, el nombre no podrà ser superior a 10. 
 

Si es vol superar qualsevol d’aquests límits, mitjançant instància s’haurà de fer petició 
a l’Ajuntament. Els tècnics i les tècniques municipals procediran a fer una 
comprovació, on es valorarà el nombre màxim d’animals de companyia permesos per 
habitatge que dependrà en cada cas, de les característiques del seu allotjament, espai 
disponible, condicions higièniques i molèsties que puguin generar.  
 
5.10. Es prohibeix la tinença d’equins en tot tipus d’habitatge en sòl urbà. Aquests 
animals han d'estar en quadres o estables adequats, amb el títol o llicència 
corresponents.  
 
5.11. Animals de fauna no autòctona: les persones propietàries d’animals pertanyents 
a espècies permeses pels tractats internacionals i ratificats per l’Estat espanyol han 
d’acreditar la seva procedència legal. En cap supòsit es permet la possessió d’animals 
salvatges de manifesta agressivitat o potencialment perillosos, així com d’animals 
susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada. 
 
5.12. Animals de fauna autòctona: resta prohibida la tinença d’aquests animals si estan 
protegits pel text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril.  

 
Article 6. Condicionants específics per als animals de renda  
 
6.1. Resta prohibida la  tinença d’animals de renda per tal d’evitar problemes de salut 
pública, en l’àmbit de sòl urbà, de les espècies següents:  
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 -Oví  
 -Porcí 
 -Boví 
 -Caprí 
                   
6.2. Alguns animals de renda (aus i conills) poden ser acollits en habitatges 
unifamiliars aïllats, sempre que les circumstàncies d’allotjament i l’adequació de les 
instal·lacions ho permetin, tant en l’aspecte higiènico-sanitari com en la no existència 
d’incomoditats i perills per als veïns o per a altres persones. Les condicions per a la 
tinença d’aquests animals són les següents: 
 
a) Les instal·lacions que alberguen els animals han de disposar d’aixopluc. 
b) El lloc destinat a albergar el animals haurà de situar-se mantenint el màxim de 
distància possible amb els veïns i per tant, mai adossat als murs limítrofs. 
 
6.3. El nombre màxim d’animals serà: 

 3 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat entre 100 i 300 m2 

 6 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat entre 300 i 600 m2 

 10 en immobles unifamiliars amb terreny no edificat de més de 1000 m2 
 

6.4. En cas d’incloure galls en aquest número definit al punt 3. d’aquest article, aquests 
s’hauran de mantenir en un espai tancat des de les 22h fins a les 8h del dia següent. 
 
6.5. En qualsevol cas, els animals es destinaran únicament a l’autoconsum i, per tant, 
no hi haurà ànim de lucre. 
 
6.6. En cas de molèsties per sorolls, olors, etc., correspon a l’Autoritat Municipal 
valorar l’existència de les molèsties a partir d’inspeccions aleatòries de les 
instal·lacions. 
 
6.7. En els centres educatius sempre que comptin amb autorització municipal 
expressa, i que compleixin amb les condicions d’aquest article,  poden ser acollits aus 
de corral i conills amb finalitats educatives. 
 
6.8. En habitatges plurifamiliars i unifamiliars no aïllats, resta prohibida la tinença i/o 
cria d’aus de corral i conills. 
 
6.9. La columbofília i l’apicultura, per les seves especials característiques, s’autoritzarà 
segons legislació específica, i serà aplicable, supletòriament, la present ordenança. 
 
6.10. La ubicació de coberts o edificacions auxiliars necessaris per a l’acolliment 
d’aquests animals, s’adequarà al règim jurídic del sòl, atesa la zonificació, respectant 
els paràmetres d’edificabilitat, situació i ocupació en la parcel·la. 
 
 
Capítol II. CONDICIONS DE MANTENIMENT I TRACTE 

 
Article 7. Tracte i manteniment dels animals  
 
7.1 Queda prohibit expressament, pel que fa als animals:  
 

a) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 
que els provoqui sofriments o danys injustificats. 
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b) Abandonar-los, excepte els de la fauna salvatge autòctona en els termes 
previstos a la normativa que li és d’aplicació. 

c) Mantenir-los en instal·lacions no correctes des del punt de vista higiènic i 
sanitari,  

d) cosa que pugui ocasionar-los angoixa o patiment. 
e) No facilitar-los l’alimentació i hidratació suficient per mantenir-los en un bon 

nivell de salut. 
f) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, tret dels casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària. 

g) Vendre’ls a menors de setze anys i a persones incapacitades sense 
l’autorització de qui en tingui la custòdia. 

h) Exercir la venda ambulant d’animals de companyia. 
i) Les matances públiques d’animals, tir al colom i altres pràctiques assimilables.  
j) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los 
k) Ensinistrar-los si l’ensinistrament va exclusivament dirigit a incrementar i 

reforçar la seva agressivitat per a les lluites i l’atac, si és dut a terme en centres 
o instal·lacions no autoritzats o per persones mancades del certificat de 
capacitació i, en general, si és contrari a la llei.  

l) Aquissar-los o permetre que agredeixin persones o altres animals.  
m) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 

òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de 
necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o limitar-ne o anul·lar-ne la 
capacitat reproductiva. 

n) Sacrificar-los sense control veterinari i amb la utilització de mitjans o 
procediments que els ocasionin patiments innecessaris.  

o) Dipositar de manera intencionada verí o altres substàncies químiques o 
elements físics amb la finalitat de matar-los o causar-los danys greus (amb la 
excepció d’aquells considerats per normativa com a plaga) 
 

En cas d’incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els paràgrafs 
anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un 
establiment adient, amb càrrec a les persones propietàries, i adoptar qualsevol altra 
mesura addicional necessària. 
 
7.2. Les persones propietàries i posseïdores d’animals tenen l’obligació de mantenir-
los en condicions higiènico-sanitàries adequades (correctament vacunats, 
desparasitats, etc.) de seguretat i benestar. 
 
7.3. La persona posseïdora d'animals està obligada a disposar i tenir cura dels mitjans 
necessaris possibles per evitar-ne la fugida. 
 
 
Article 8. Condicions de l’allotjament permanent  
 
8.1. Els animals han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra les inclemències 
climatològiques, especialment els que es mantenen en zones exteriors. 
 
8.2. L'aixopluc ha de ser impermeable, de material aïllant i que no pugui produir 
lesions als animals; ha d'estar convenientment airejat i net, i s'ha de mantenir en bon 
estat de conservació. Així mateix, cal prendre mesures que evitin l'entrada d’aigua i 
que l'animal pateixi condicions climàtiques extremes. 
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8.3. Un animal d'un pes superior a 25 kg  no pot tenir com a habitacle un espai inferior 
a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en centres d'acolliment d'animals de 
companyia. 
 
8.4. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els 
celoberts o els balcons.  
 
8.5. En els habitatges que allotgin animals, cal prendre les mesures físiques 
necessàries de separació per evitar que els animals puguin entrar en contacte directe 
amb els vianants o amb altres animals. 
 
8.6. La retirada d’excrements i orins s’ha de fer regularment per tal de   de mantenir els 
allotjaments nets. Alhora aquests s’hauran de desinfectar i desinsectar convenientment 
per a mantenir unes condicions higièniques  òptimes. 
 
8.7. Els gossos que es mantenen lligats o en un espai reduït (inferior a 6m2) no podran 
restar en aquestes condicions més de 5 hores seguides. S’acceptarà un número 
d’hores superior (10 hores)per mantenir-los en un espai reduït durant la nit per a 
procurar no causar molèsties als veïns, sempre i quan aquest espai respecti les 
condicions mínimes d’habitabilitat. En el casos que es mantinguin lligats, han de poder 
accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. 
 L’Ajuntament podrà augmentar o disminuir aquest nombre d’hores depenent de les 
condicions individuals de cada cas. 
 
8.8. Quan sigui apropiada la utilització de gàbies, aquestes garantiran el benestar i la 
seguretat de l'animal. No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts 
que impedeixin o limitin considerablement el moviment, ni de forma habitual ni 
temporal. 
 
8.9. Els animals no es poden deixar sols al domicili sense atenció per part d’alguna 
persona, durant més de tres dies consecutius, i, tractant-se de gossos, no  es pot 
superar mai  el període de 16 hores. Aquestes condicions seran tenint en compte que 
els animals han de disposar de menjar i aigua al seu abast per a cobrir les seves 
necessitats durant aquest termini i que no produeixen molèsties al veïnat. 
 
Article 9. Mitjans de subjecció temporals  
 
9.1. El contingut d'aquest article es d'aplicació als animals de companyia que, per 
causes justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de 
temps determinat, que serà sempre inferior a 5 hores. 
 
9.2. L’ administració competent pot demanar al titular de l’animal la justificació dels 
motius pel quals aquest s’ha de mantenir subjecte, per tal de fer-ne una valoració.  
 
9.3. El mètode de subjecció habitual han de ser les corretges escorredores. Les 
cadenes  
fixes solament poden ser utilitzades quan estigui justificada la impossibilitat d’instal·lar 
una corretja escorredora. 
 
9.4. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, i no 
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-ne els moviments. 
 
9.5. En cap cas la longitud de la corretja pot ser inferior a 3 metres. 
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9.6. Les corretges escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de 
permetre que l'animal pugui jeure i arribar a l'aixopluc. 
 
9.7. Les corretja de tipus fix, en cas que siguin imprescindibles, han de portar un 
dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la immobilització dels animals. 
 
9.8. En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser 
la mateixa corretja, ni un collar de força o que produeixi estrangulació. 
 
Article 10. Gossos de guarda, vigilància i caça 
 
10.1. Els gossos de guarda, siguin o no potencialment perillosos, han d’estar sota la 
vigilància de les persones responsables, les quals han d’allotjar-los de manera que no 
puguin contactar amb els vianants i no puguin abandonar el recinte. Aquest ha d’estar 
correctament senyalitzat advertint de la presència d’un gos de guarda. 
 
10.2. Els gossos per a vigilància d'obres han de retirar-se en finalitzar l'obra. La no 
retirada es considerarà un abandonament i serà sancionat com a tal. 
 
10.3. Els gossos de guarda, vigilància i caça han de tenir les mateixes consideracions 
que qualsevol altre animal de companyia. 
 
Capítol III. CONDICIONS ESPECIALS DE SEGURETAT 
 
Secció 1. Disposicions generals 
 
Article 11. Gossos potencialment perillosos  
 
11.1. La tinença de gossos potencialment perillosos es regeix pel que estableix la 
normativa estatal, i la comunitària per aquesta Ordenança. 
 
11.2. Es consideren gossos potencialment perillosos, a més dels que preveu l’article 1 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que preveu l’article 2 del Reial decret 287/2002, 
de 22 de març. 
 
11.3. També es consideraran gossos potencialment  perillosos aquells que hagin estat 
ensinistrats per a l’atac i la defensa i aquells que manifestin un caràcter marcadament 
agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La 
potencial perillositat haurà de ser declarada mitjançant una resolució de l’autoritat 
competent municipal d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o bé després d’una 
notificació o denúncia previ informe d’un veterinari o veterinària, oficial o col·legiat, 
designat/ada per l’autoritat competent municipal. 
 
11.4. Resten exclosos de la consideració de gossos potencialment perillosos els que 
pertanyen a les diferents forces i cossos de seguretat i a les empreses de seguretat 
amb autorització oficial. 
 
Article 12. Mesures de seguretat 
 
12.1. No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones 
menors d'edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la 
tinença d'aquests animals. 
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12.2. En els espais públics, els gossos potencialment perillosos han de ser conduits 
per persones majors d’edat, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 
metres i amb morrió. Es considera inclòs en el concepte d’espai públic, qualsevol lloc o 
espai d’ús públic en general. S’inclouen en aquest concepte, en tot cas: la via pública, 
les places i parcs urbans, els edificis municipals, les parts comunes dels immobles 
col·lectius i els transports públics municipals. 
 
12.3. No es pot dur als espais públics més d'un gos potencialment perillós per 
persona. 
 
12.4. La presencia de gossos potencialment perillosos en espais públics exigirà que la 
persona que els condueixi i controli porti al damunt la llicencia administrativa. 
 
12.5. L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de 
vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat. En 
cap cas podrà portar-se a terme a l’espai públic. 
 
12.6. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos potencialment 
perillosos només poden ésser realitzades en els centres o les instal·lacions legalment 
autoritzats i per professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris 
avalats per la titulació reconeguda oficialment. 
 
12.7. Les instal·lacions (pati, parcel·la, terrassa o altre espai delimitat) que alberguen 
gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents:  
 
a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals les puguin desencaixar o obrir 
els mecanismes de seguretat.  
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos 
perillós. 
 
Secció 2. Llicència administrativa municipal per a la tinença i la conducció de 
gossos potencialment perillosos 
 
Article 13. Normes Generals 
 
13.1. El compliment del deure d’obtenir la llicència corresponent és previ a l’exercici 
dels drets a la possessió, al cens i a la conducció d’animals potencialment perillosos 
per l’espai públic.  
 
13.2. Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos han de sol·licitar a 
l’Ajuntament la corresponent Llicència Administrativa que autoritzi la tinença, la qual 
obligatòriament ha d’incloure tots els preceptes que estableix Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
13.3. Llevat que les disposicions legals aplicables estableixin una altra cosa, la 
llicència regulada en aquesta secció constitueix una autorització genèrica, personal i 
intransmissible, per posseir i conduir animals potencialment perillosos.  
 
13.4. Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos han de contractar 
una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització del danys que 
aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals. 
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Article 14. Òrgan competent 
 
La llicència l’emet o la denega l’Alcaldia de l’Ajuntament en el qual l’animal es troba 
habitualment i on ha d’estar registrat.  
 
 
Article 15. Requisits 
 
15.1. L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 
 

a) Ser major d’edat.  
b) 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, 
d’associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat/ada per 
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de 
les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts 
Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals 
potencialment perillosos, o normativa que la substitueixi. No obstant això, no 
serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, 
haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, 
en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada 
hagi estat complerta íntegrament. 
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que 
hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la 
Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, o normativa que la substitueixi.  

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos.  

e) Acreditar que s’ha formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 €. En aquesta 
pòlissa cal que hi figurin les dades d’identificació de l’animal. Anualment, 
coincidint amb la renovació de la pòlissa, caldrà lliurar-ne una còpia a 
l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència. 

f) Acreditar que s’ha identificat correctament l’animal.  
 
Article 16. Acreditació 
 
16.1. Els requisits de l’article anterior s’han d’acreditar de la manera següent: 
 

a) El de la lletra a), mitjançant el document d’identitat, el passaport, el permís de 
conduir en què aparegui la fotografia del titular, o, a més, si es tracta 
d’estrangers, la targeta de residència. 

b) El de la lletra b), mitjançant un certificat emès pels òrgans competents del 
Ministeri de Justícia. 

c) El de la lletra c), mitjançant una declaració responsable signada per la persona 
sol·licitant conforme no ha estat sancionada en la forma descrita. 

d) El de la lletra d), mitjançant un certificat emès pels centres de reconeixement 
per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament 
de Sanitat i Seguretat Social al llarg de l’any anterior a la sol·licitud. 

e) El de la lletra e), mitjançant l’original o una còpia compulsada tant de la pòlissa 
d’assegurança com del rebut vigent de la prima corresponent.  
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f) El de la lletra f), mitjançant un document acreditatiu de la identificació 
mitjançant microxip (transponder) de l’animal que es vol adquirir emès pel nucli 
zoològic de procedència de l’animal, si es tracta d’un gos. 

 
16.2. La documentació indicada a l’apartat 1 anterior l’ha d’aportar la persona que 
sol·liciti la llicència, sense perjudici: 
 

a) De l’aplicació de l’article 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), 
respecte dels documents que ja es trobin en poder de l’Administració actuant i 
que romanguin vigents. 

b) De la possibilitat que el Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competències sobre Medi Ambient notifiqui a l’Ajuntament les sancions 
imposades que hagin comportat mesures accessòries.  

 
Article 17. Procediment 
 
17.1. Quan la perillositat potencial d’un animal s’apreciï per un acte administratiu cal 
que el seu titular sol·liciti la llicència en el termini d’un mes. En qualsevol altre cas cal 
sol·licitar i obtenir la llicència abans d’adquirir l’animal per qualsevol títol.  
 
17.2. La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de la documentació que indica 
l’article 16.  
 
17.3. El termini per resoldre i notificar la resolució que s’adopti és de tres mesos, 
comptador a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud de 
llicència. 
 
17.4. Si en el termini expressat l’Ajuntament no ha notificat la seva resolució a qui hagi 
presentat la sol·licitud d’una llicència, aquesta es pot entendre estimada de manera 
presumpta. Això no obstant, i a l’efecte de complir el que disposa l’article 22.6 
d’aquesta Ordenança, cap animal potencialment perillós podrà sortir a l’espai públic 
sense que el seu titular porti amb ell el certificat municipal que acrediti la concessió de 
la llicència per silenci administratiu, emès d’acord amb el que disposa l’article 24.4 de 
la LPAC, a part de la resta de documentació exigible. 
 
17.5. L’Ajuntament informarà els sol·licitants del que disposen els apartats 3 i 4 
d’aquest article, de conformitat amb l’article 21.4 de la LPAC. 
 
17.6. L’Ajuntament farà públiques les llicències concedides en la forma que consideri 
més oportuna per tal de contribuir a garantir la seguretat pública.  
 
 
 
Article 18. Denegació per causes objectives 
 
Tot i que la persona sol·licitant hagi presentat tota la documentació requerida, 
l’Ajuntament pot denegar la llicència sobre la base d’informes objectius aportats al 
procediment d’ofici o a instància de terceres persones i que desaconsellin la seva 
concessió. 
 
Article 19. Validesa i renovació 
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19.1. La llicència, un cop concedida, té una validesa de cinc anys, i pot ser renovada 
per períodes successius de la mateixa durada. No obstant, perd la seva vigència per la 
mort de l’animal i en el moment en què el seu titular deixa de complir qualsevol dels 
requisits establerts en l’article 11.  
 
19.2. Les persones que siguin titulars d’una llicència han de comunicar a l’Ajuntament 
que l’ha lliurada, qualsevol variació de les dades que hi figuren en el termini màxim de 
quinze dies hàbils, comptats des de la mateixa data en què es produeixi la variació. 
 
19.3. Tota intervenció, mesura cautelar o suspensió, acordada en via judicial o 
administrativa, que afecti una llicència en vigor serà causa per denegar l’expedició 
d’una de nova o la seva renovació mentre no s’hagi aixecat. 
 
19.4. Tota llicència vigent és anul·lable i revocable en la forma que estableix la 
legislació.  
 
Article 20. Altres normes de compliment obligat 
 
A part de les mesures indicades en aquest capítol cal que els titulars de gossos 
potencialment perillosos compleixin les altres normes d’aquesta Ordenança que els 
siguin aplicables. 
 
Capítol IV. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 21. Condicions higiènico-sanitàries  
 
21.1. Els titulars dels animals estan obligats a proporcionar-los les cures adequades, 
tant pel que fa a tractaments preventius de malalties com pel que fa  a guariments; així 
com  també, a aplicar-los les mesures sanitàries preventives i els controls sanitaris que 
la legislació vigent o les autoritats competents disposin.  
 
21.2. Les Administracions competents, per qualsevol de les formes de gestió admeses 
en la legislació vigent, poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la 
vacunació i/o el tractament obligatori de malalties dels animals. 
 
21.3. En cas de declaració d’epizoòties els titulars dels animals han de complir les 
disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents.  
 
Article 22. Protecció de la salut de les persones  
 
22.1. Els animals d’acolliment domèstic que atesa la seva naturalesa o característica o 
per malaltia transmissible puguin ser un perill per a les persones o per al mateix 
animal, han de ser sotmesos a tractament curatiu adequat. En el cas d’impossible 
guariment, l’animal serà sacrificat per un professional veterinari amb totes les garanties 
per evitar-ne el patiment físic o psicològic. 
 
22.2. Qualsevol veterinari o veterinària que radiqui al municipi està obligat a comunicar 
a les autoritats competents tota malaltia que sigui de declaració obligatòria, perquè 
independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures 
col·lectives, si escau.  
 
22.3. Les persones que amaguin casos de ràbia o altres malalties de declaració 
obligatòria o deixin en llibertat els animals que les pateixin seran posades a disposició 
de les autoritats judicials corresponents.  
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22.4. Tot sacrifici sanitari d’un animal s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un 
veterinari. L’enterrament, la incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de 
l’animal sacrificat o mort s’ha de dur a terme en establiments autoritzats i d’acord amb 
les especificacions que estableixin les autoritats sanitàries. 
 
Article 23. Actuació en casos de lesions a persones o animals  
 
23.1. Els titulars d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres 
animals, estan obligats a:  
 

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona 
agredida, o als titulars de l’animal agredit, als seus representants legals i a les 
autoritats competents que ho sol·licitin.  

b) Comunicar-ho, en el termini màxim de les 24 hores posteriors als fets, a les 
autoritats sanitàries locals, i posar-se a la seva disposició.  

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 
dies o el que la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents 
estableixin.  

d) Presentar a les autoritats sanitàries locals la documentació sanitària de l’animal 
i un certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la 
lesió, i un altre certificat veterinari al final del període d’observació que s’hagi 
determinat.  

e) Comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol incidència que es 
produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el 
període d’observació veterinària.  

 
23.2. Si l’animal té titular conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal 
reclòs en les dependències o establiments indicats durant el període d’observació 
veterinària, seran al seu càrrec, i hauran de ser abonades en el moment que se 
n’autoritzi la retirada.  
 
23.3. Si l’animal agressor no té titular conegut, els serveis municipals es faran càrrec 
de la seva captura i observació veterinària.  
 
23.4. Les persones agredides per qualsevol animal s’han de posar immediatament en 
contacte amb les autoritats sanitàries locals i facilitar-los totes les dades que coneguin 
per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.  
 
Capítol V. CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC 
 
Article 24. Protecció de la tranquil·litat dels veïns   
 
24.1. La tinença d’un animal d’acolliment domèstic o de companyia no ha de 
representar perill o molèstia per a les persones, ni per a l’animal. 
 
24.2. Els animals no han de causar molèsties, com lladrucs, udols, cants i sorolls 
excessius, a fi de preservar una bona convivència entre veïns. 
 
24.3. Es prohibeix des de les 22 hores fins a les 8 hores deixar en patis, terrasses, 
galeries, balcons, jardins o qualsevol espai obert, animals d’acolliment domèstic que 
amb els seus sons destorbin el descans dels veïns. Correspon a l’Autoritat Municipal 
valorar l’existència de lladrucs o altres sorolls i/o molèsties. 
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24.4. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a evitar que, des de 
balcons, terrasses i similars, puguin caure les deposicions afectant els pisos inferiors, 
els adjacents o els espais d'ús públic.  
 
Article 25. Presència a l’espai públic  
 
25.1. A les vies públiques, i als espais d’ús públic en general, així com a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, els animals de companyia han d’anar lligats per 
mitjà d’un collar o arnès i una corretja. La resta d’animals no podran circular per la via 
pública si no van transportats en gàbies. 
 
25.2. El collar, l’arnès i la corretja o cadena no ha d’ocasionar als animals lesions, per 
això, no es poden utilitzar collars de força, d’estrangulació, de càstig o similars. Si 
s’utilitza una corretja fixa per a gossos, la seva llargada ha de permetre a l’animal 
ensumar el terra. 
 
25.3. Resta prohibida la presència d’animals a les zones enjardinades dedicades a 
jocs infantils. 
 
25.4. Està permesa la presència de gossos en espectacles esportius o culturals a l’aire 
lliure sempre proveïts de corretja i collar, tret dels casos en què no s’autoritzi per part 
de l’organitzador. 
 
25.5. L'Ajuntament pot establir per als gossos: 
 

a)   espais tancats reservats al passeig sense corretja, la socialització i la 
realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes condicions 
d'higiene. Aquests espais hauran de procurar la seguretat dels animals i les 
persones, així com també d'evitar-ne la fugida. Les persones posseïdores han 
de vigilar els seus animals de  
companyia i evitar molèsties a les persones i als altres animals que 
comparteixen l'espai. En cap cas els animals poden estat sense vigilància per 
part de la persona responsable. Tot i tractar-se d’espais tancats, els gossos 
classificats de perillosos segons la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos han d’anar amb corretja i  morrió. 

b) espais oberts amb horari limitat, en els quals es puguin deixar els gossos no 
potencialment perillosos, sense corretja, amb l’obligació de la persona titular de 
vigilar especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les persones 
i a altres animals que comparteixin l’espai.  

c) espais oberts sense horari limitat, en els quals es puguin deixar els gossos no 
potencialment perillosos, sense corretja, amb l’obligació de la persona titular de 
vigilar especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les persones 
i altres animals que comparteixin l’espai. 

 
25.6. Els titulars dels animals estan obligats a respectar les indicacions contingudes en 
els rètols informatius col·locats en el municipi, especialment quan es tractin dels 
requeriments d’ús de les zones públiques destinades a l’esbarjo dels animals.  
 
25.7. Resta prohibit que els animals beguin aigua a les fonts públiques de manera que 
contactin físicament amb els sortidors. 
 
25.8. Resta prohibit rentar els animals a la via pública, les fonts, els estanys i les lleres 
dels rius i les rieres.  
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25.9. La circulació d’animals domèstics dins el Parc de Collserola s’ha de realitzar 
respectant l’Ordenança del mateix parc:  
 
- La circulació de gossos solts, sempre sota el control dels seus amos, està permesa 
en zones forestals quan llurs característiques ho facin possible, sempre que no 
provoquin molèsties a la fauna i als altres usuaris del Parc. Caldrà atendre la 
senyalització expressa que pugui existir relativa a les limitacions de circulació de 
gossos. 
 
- En tot cas, els amos dels gossos han de portar l’escaient corretja o cadena i el gos 
portarà el preceptiu collar i anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la normativa 
aplicable. 
 
- Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar allà on estiguin pasturant 
ramats. 
 
Article 26. Deposicions a l’espai públic   
 
26.1. Els titulars d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar els espais públics 
amb les deposicions fecals i evitar les miccions en les façanes d’edificis i mobiliari 
urbà.  
 
26.2. Els propietaris d'aquests animals han de recollir els excrements de manera 
immediata, netejant, si és necessari, la part de l’espai públic o mobiliari urbà que hagi 
resultat afectat. 
 
26.3. Les deposicions recollides es col·locaran dins d’embolcalls impermeables 
tancats i es dipositaran en les papereres o en contenidors de recollida. 
26.4.  
 
Article 27. Alimentació d’animals a l’espai públic  
 
27.1. Resta prohibit alimentar els animals a la via pública. Únicament les persones 
autoritzades per l'Ajuntament podran alimentar les colònies de gats ferals, respectant 
el punt 7 de l’article 35. 
 
Article 28. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars  
 
28.1. Els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s'han 
d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant-ne en tot moment la ventilació.  
 
28.2. El temps màxim que pot estar un animal de companyia dins d’un vehicle 
estacionat serà de 30 minuts. En cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma 
permanent. 
 
28.3. Resta prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat 
que s'adeqüi un sistema apropiat que garanteixi la ventilació i que, alhora, eviti una 
possible intoxicació deguda als gasos originats pel mateix vehicle. 
 
28.4. El trasllat d'animals en mitjans de transport privat es farà de manera que els 
permeti aixecar-se i ajeure’s. A més, s’utilitzaran els mitjans de subjecció i seguretat 
que s’estableixen a la normativa de trànsit.  
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28.5. Durant el transport, els animals han de rebre alimentació i beguda apropiades a 
intervals convenients. 
 
Article 29. Trasllat d’animals d’acolliment domèstic en transport públic  
 
29.1. En el transport públic els gossos aniran proveïts de corretja i collar, amb 
identificació del microxip. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos 
potencialment perillosos de conformitat amb les determinacions de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i en cap 
cas no podran ésser conduïts per menors de 16 anys. 
 
29.2. Estarà permesa la presència de gossos en el transport municipal col·lectiu 
sempre i que l’animal vagi amb corretja i morrió, vagi net, i estigui educat per obeir al 
propietari o persona que el condueixi. Per al trasllat de gats en transport públic 
municipal, serà necessari un suport o gàbia, que eviti que l’animal es pugui escapar. 
 
29.3.  Les anteriors limitacions i prohibicions, no serà aplicables als gossos guia dels 
invidents. 
 
 
Article 30. Presència d’animals en establiments i altres indrets.  
 
30.1. Resta prohibida l’entrada d’animals als següents indrets: 
 
 

 les piscines d’ús públic 

 centres i zones esportives (gimnasos, pavellons, camps de futbol, etc.) o de 
lleure  

 espais d’emmagatzematge, transport, manipulació i venda d’aliments 

 centres sanitaris, d’estètica i anàlegs 
 

30.2. En la resta d’equipaments públics municipals, en general estarà permesa 
l’entrada i permanència de gossos, els quals hauran d’anar lligats amb corretja curta, i, 
si s’escau portar morrió, tret que la prohibició d’entrar s’estableixi per reglament i es 
senyalitzi degudament. 
 
30.3. Les persones propietàries d’establiments de concurrència pública de tota mena, 
com ara hotels, pensions, restaurants, bars i similars, poden prohibir-hi l’entrada i 
l’estada d’animals. En cas que s’opti per la prohibició, han de col·locar a l’entrada dels 
establiments, en lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició. 
 
30.4. En cas que s’opti per permetre l’entrada d’animals a llurs establiments, es 
recomana als titulars col·locar a l’entrada una placa indicant l’actitud amigable amb la 
presència d’animals. En aquest cas, els animals han d’anar subjectes amb corretja o 
cadena. 
 
30.5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos 
d’assistència. 
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Article 31. Animals abandonats i perduts  
 
Es consideren animals abandonats i animals perduts aquells definits a l’article 4. 
d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 32. Recollida d’animals  
 
32.1.  L’Ajuntament és responsable de recollir i controlar els animals de companyia 
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals i/o les poblacions 
d’animals salvatges urbans. 
 
32.2. Els animals abandonats o perduts, i també els morts, seran retirats de l’espai 
públic pels serveis municipals o concertats, i traslladats a centres d’acolliment o a 
altres establiments adequats fins que siguin recuperats, adoptats, sacrificats o 
eliminats, segons que correspongui.  
 
32.3. Respecte a la recollida d’animals de companyia morts a l’espai públic, es 
procedirà per part de l’ajuntament a la comprovació de la identificació de l’animal 
(placa o xip) i posteriorment a informar d’aquest fet al seu propietari o posseïdor. 
 
32.4. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols, abandonats o 
perduts a l’espai públic ho ha de comunicar a la Policia Local perquè puguin ser 
recollits el més aviat possible. 
 
 
Article 33. Recuperació d’animals 
 
33.1. L'Ajuntament s'ha de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que 
siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats per motius humanitaris o sanitaris quan 
així ho permeti la normativa. 
 
33.2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal 
s’ha de lliurar amb la identificació corresponent i la persona propietària o posseïdora 
abonarà la totalitat de les despeses originades. 
 
33.3. Si l’animal porta identificació, s’ha d’avisar la persona propietària, la qual té un 
termini de deu dies per recuperar-lo, abonant prèviament totes les despeses 
originades. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit 
l’animal, se li ha de fer un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop 
transcorregut el qual l’animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat; s’inicia, 
així el corresponent procediment sancionador al propietari.  
 
33.4. Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, 
poden ser donants en adopció amb l’obligatorietat de ser identificats amb xip i 
esterilitzats, amb el pagament de la corresponent despesa per part del nou propietari. 
 
33.5. Les despeses de recollida, guariment, manteniment, sacrifici i eliminació que es 
generin seran a càrrec del titular de l’animal en tots els casos, d’acord amb les taxes 
establertes i segons les despeses causades. Aquest pagament no exclou la possible 
imposició d’una sanció econòmica motivada per l’incompliment d’aquesta Ordenança.  
33.6. En cap cas es lliurarà un animal al seu titular si no es compleixen tots els 
requeriments de la present Ordenança (identificació, cens, llicències, etc.). Si escau, i 



 

 -26-   

prèviament al lliurament, el titular serà requerit perquè el servei veterinari del centre 
identifiqui l’animal, seguint la normativa vigent.  
 
33.7. L’Ajuntament ha de promoure l’adopció d’animals abandonats, directament o 
mitjançant convenis amb entitats protectores d’animals legalment constituïdes.  
 
33.8. Es prohibeix el sacrifici d’animals de companyia a les instal·lacions destinades al 
manteniment d’animals i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius 
humanitaris i sanitaris que s’estableixin al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abri l. 
 
33.9. Tant l’eutanàsia com l’esterilització s’han de fer sota control veterinari utilitzant 
mètodes que comportin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència 
immediata, en base al compliment del Decret 254/2000, de 24 de juliol,  pel qual 
s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de 
sacrificar. 
 
33.10. El sacrifici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, 
de manera instantània, indolora i amb atordiment previ, d’acord amb les condicions i 
els mètodes que s’estableixin per via reglamentària. 
 
  
Article 34. Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits 
 
34.1. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits 
per mètodes d'immobilització a distància. No obstant això, quan sigui possible, es farà 
servir prèviament la captura mitjançant elements de caça amb parany (gàbia parany o 
xarxa de caiguda). 
 
34.2. En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el 
departament competent en matèria de medi ambient ha d'autoritzar excepcionalment 
l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura 
excepcional. 
 

34.3. Si són testimonis d'un atac flagrant d'un o més gossos, gats o fures ensalvatgits 
envers persones, espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona 
protegida o amenaçada, els agents de l'autoritat poden fer ús d'armes de foc i, si 
escau, capturar-los per a evitar els danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar 
les captures al àmbit municipal competent.  
 
 
Article 35. Colònies de gats ferals  
 
35.1. Els gats ferals que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies 
formen part de la fauna urbana i com a tal se n’ha de respectar la forma de viure i, en 
la mesura que sigui possible, s’han de mantenir en l’espai que ocupen. 
 
35.2. El Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de protecció dels animals en el seus Articles 16. 17 i 18 estableix que correspon als 
ens locals el control dels animals salvatges urbans. 
 
35.3. La gestió per part de l’Ajuntament d’aquestes colònies implica: 
 

a. El control poblacional d’aquestes colònies de gats, que es realitzarà mitjançant 
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el mètode CER ( captura, esterilització i retorn a la colònia) 
 

b. Mantenir actualitzat el cens de les colònies de gats ferals del municipi. 
 

c. Altres actuacions que tinguin relació amb les condicions d’habitabilitat de les 
colònies. 

 
35.4. L’Ajuntament pot realitzar les tasques dels punts anteriors amb el concert i 
col·laboració de voluntaris i associacions implicades. 
 
35.5. Les persones voluntàries autoritzades per l’Ajuntament seran responsables de 
les següents tasques : 
 
- Alimentar els gats amb pinso sec i aigua, diàriament, en un lloc adient i discret que no 
representi cap perill per a l'animal ni molèstia per als vianants i veïns, i es tindrà molta 
cura que el lloc quedi sempre net de restes de menjar i objectes varis.  
 
- Informar a l’Ajuntament de l'aparició de nous gats a la colònia a fi de poder-los 
esterilitzar. 
 
35.6. L’Ajuntament podrà determinar el canvi d’ubicació de les colònies o el trasllat de 
la colònia a centres d’acolliment, únicament quan es consideri que aquesta ubicació 
pot implicar un risc sanitari per a les persones. 
 
35.7. Les persones que alimentin gats a l’interior del seu domicili, seran considerades 
posseïdores de l’animal i aquests animals no seran considerats gats ferals, si no gats 
domèstics als efectes d’aplicació de les obligacions establertes en aquesta Ordenança.  
 
 
Article 36. Presència d’equins a l’espai públic  
 
36.1. Els genets  i les genetes menors d’edat, han d'anar sempre acompanyats d'una 
persona major d'edat.  
 
36.2. En els espais públics de la via urbana es prohibeix el moviment a galop i a trot 
dels equins, només es permet el moviment al pas. Els genets i les genetes que circulin 
en grup (mai en nombre superior a cinc) han d’anar l’un darrere l’altre. 
 
36.3. Resta prohibit deixar els equins sense vigilància a la via pública. 
 
36.4. Resta prohibida la presència d’equins en el nucli urbà, excepte en 
esdeveniments expressament autoritzats per l'Ajuntament.  
 
36.5. Els equins han d'anar proveïts d'un sistema de recollida d'excrements que 
asseguri que aquestes no es dipositin en la via publica. 
 
36.6. La circulació de cavalls dins del Parc de Collserola s’ha de realitzar respectant  
l’Ordenança del mateix Parc: 
 
- Només es pot circular a cavall pels itineraris i les pistes senyalitzats a tal efecte. 
També s’admet en les pistes forestals i els camins de passejada principal de més de 
tres metres d’amplada. 
 
 



 

 -28-   

 
 
 
 
- Queda expressament prohibit el pas de cavalls per corriols, rieres o camps a través, 
així com per camins exclusius de vianants, camins d’amplada inferior a tres metres, 
zones de repoblació forestal i espais d’especial protecció. 
- Primordialment s’ha de circular al pas. La circulació al trot també és admesa sempre i 
quan la visibilitat sigui suficient i no concorrin vianants ni ciclistes. La circulació al galop 
queda expressament prohibida. 
- La circulació a cavall s’ha de fer amb precaució, en renglera i en grups reduïts (mai 
més de cinc). 
- En tot cas, cal respectar els altres usuaris de les vies, especialment els vianants, que 
gaudeixen sempre de preferència. 
 
Capítol VI. CRIA, VENDA, DONACIONS I ALTRES 
 
 
Article 37. Venda ambulant d’animals  
 
Està prohibida la venda ambulant de qualsevol classe d’animal, així com també la 
seva utilització als carrers amb fins comercials o de reclam  
 
 
Article 38. Establiments de venda, de cria i de manteniment d’animals  
 
38.1. D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de 
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, es requereix la corresponent comunicació prèvia d’activitats per a 
les següents instal·lacions:    
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a) Les instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva.Les 
instal·lacions d’aqüicultura. 

b) Els centres veterinaris. 
c) Els centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 

animals. 
d) Centres de cria i subministrament. 
e) Centres usuaris d’animals d’experimentació. 
f) La venda en establiments especialitzats d’animals de companyia.  
g) Les activitats relacionades amb el transport terrestre d’animals. 
h) Els serveis per a animals de companyia, com ara l’allotjament, perruqueria, 

cura i ensinistrament. 
 
 

38.2. Amb caràcter previ a la comunicació, serà necessària la inscripció en el Registre 
de nuclis zoològics de Catalunya, tal com estableix l’article 47 d’aquesta Ordenança. 
 
38.3 Alhora els establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals hauran de 
complir la resta de requisits que marca l’article 24 del Decret Legislatiu 2/2008. 
 
38.4. Resta prohibida la venda de qualsevol classe d’animal en establiments de venda 
que no disposin de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics de Catalunya o no 
compleixin les prescripcions establertes en la legislació vigent. 
 
 
Article 39. Altres vendes , donacions i transferències  
 
De conformitat amb la legislació vigent, queden prohibides, entre d’altres:  
 

a) La donació d’animals com a premi, recompensa, o regal de compensació per 
altres  

b) adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.  
c) La venda o donació de cries d’animals amb caràcter habitual per part de 

particulars a altres persones físiques o jurídiques privades, que no siguin 
centres d’adopció legalment establerts. En aquest cas, seran considerats com 
a criadors i hauran de complir les especificacions de nucli zoològic.  

 
Article 40. Llibre de registre  
 
Els centres d’importació, cria, venda i acollida d’animals domèstics han de portar un 
llibre de registre que reflecteixi els moviments dels animals en els seus establiments, 
amb el contingut i les especificacions que determini la legislació autonòmica o estatal 
vigent.  
 
Capítol VII. ÚS D’ANIMALS EN ESPECTACLES I ALTRES ACTIVITATS 
 
Article 41. Espectacles, atraccions , baralles d'animals i altres activitats 

 

41.1 Es prohibeix la participació d’animals en lluites, concursos, exercicis, exhibicions 
o espectacles públics o privats destinats a demostrar la seva agressivitat, o on es mati, 
fereixi o hostilitzi els animals, així com actes públics l’objectiu dels quals sigui la mort 
de l’animal. 

41.2 A la sessió del Ple Ordinari del 21 de maig de 2013, es declara a Sant Cugat 
contraria a l’exhibició d’animals salvatges en  circs o en altres activitats i per a aquest 
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motiu, no és permesa la instal·lació al municipi de circs o altres activitats amb animals 
salvatges, encara que aquests no participin a l’espectacle. 
 
41.3 Es prohibeix l’ús d’animals en espectacles, filmacions, activitats de 
propaganda i d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden 
ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen.  

 
41.4. A títol enunciatiu, està prohibit a Sant Cugat: 

 
a) Les baralles de gossos. 
b) Les baralles de galls. 
c) Les matances públiques d'animals. 
d) Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables. 
e) El tir al colom i altres pràctiques assimilables. 
f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de 

l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i 
també els espectacles taurins, incloent-hi els duts a terme amb bous o baques, 
de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros.  

g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge.  
h) La instal·lació de circs amb animals salvatges, encara que aquests no 

participin en l’espectacle. 
 

Article 42. Certàmens 
 
Els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i altres 
concentracions d'animals vius han de complir la normativa vigent, en especial la 
relativa a condicions higiènico-sanitàries, de protecció i de seguretat dels animals. 
 
 
TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Capítol I. ACREDITACIÓ DE L’ORIGEN I DE LA DESTINACIÓ DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA 
 
Article 43. Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia  
 
43.1. Per a cada animal de companyia s’ha de d’acreditar:  
 

a) El seu origen, mitjançant la factura de compra o certificació veterinària de 
naixement si es tracta d’un centre de cria, o mitjançant un document de cessió 
si es tracta de la donació d’un particular.  

b) La destinació dels animals s’acreditarà amb la corresponent factura de venda.  
 
43.2. Els titulars d’un animal de companyia han d’acreditar el seu origen mitjançant:  
 

a) La factura de compra o el certificat veterinari de naixement de cries d’animals 
propis.  

b) El document de cessió o document d’adopció i el document acreditatiu de la 
identificació que s’esmenta en l’article 44.2 d’aquesta Ordenança.  

 
43.3. Les baixes per mort o altre motiu i la transferència de l’animal s’han d’acreditar 
d’acord amb l’establert a l’article 45 d’aquesta Ordenança.  
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Capítol II. IDENTIFICACIÓ I CENS 
  
Article 44. Identificació d’animals de companyia  
 
44.1. Els titulars d’animals de companyia  estan obligats a identificar-los individualment 
mitjançant la implantació d’un xip de les característiques establertes pel Decret núm. 
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general 
d’animals de companyia i el text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. 
 
44.2. La persona o entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la 
persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin com a mínim 
les dades següents: 
 

a) El sistema d’identificació utilitzat. 
b) El lloc on s’ha aplicat. 
c) El codi d’identificació. 
d) Les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge. 
e) L’espècie, la raça, el sexe i la data de naixement de l’animal.  

 
44.3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin 
d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a 
Catalunya han de validar-ne la identificació. Aquesta serà vàlida sempre que s’adeqüi 
a la normativa  
aplicable en el lloc de procedència de l’animal, i s’acrediti la identificació mitjançant un 
document en què constin, almenys, les dades que preveu l’apartat 2 d’aquest article. 
En cas contrari els animals s’han d’identificar d’acord amb l’establert en aquesta 
Ordenança.  
 
Article 45. Cens d’animals de companyia  
 
45.1. Els animals de companyia, un cop identificats, s’han de censar a l’Ajuntament 
en el termini màxim de tres mesos, comptat des de la data de naixement o d'un mes 
comptat des de la data d’adquisició de l’animal, tret d’aquells animals que es trobin 
acollits per una protectora durant un període màxim de dos mesos. 
 
45.2. La persona propietària o posseïdora haurà d’aportar les següents dades i 
documents: 

 
a) Dades del propietari o posseïdor de l’animal: nom i cognoms, document 

d’identitat, domicili i telèfon.  
b) Dades de l’animal: espècie, raça, sexe i color, data de naixement, sistema 

d’identificació utilitzat, codi d’identificació i domicili habitual de l’animal, així com 
altres circumstàncies que puguin ser determinants de perillositat. 

c) Document acreditatiu de la identificació d’acord amb l’establert a l’article 44 
d’aquesta Ordenança. 

 
45.3. En cas de mort, transferència, canvi de domicili, i qualsevol altre modificació de 
les dades censals, el propietari de l’animal ha de comunicar aquesta circumstància al 
cens municipal en un termini màxim d’un mes. La baixa per defunció s’ha d’acreditar 
mitjançant el corresponent certificat veterinari. 
 
45.4. El Registre censal d’identificació d’animals de companyia ha d’incloure un 
apartat específic per als gossos potencialment perillosos, de conformitat amb l’article 
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tercer de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
45.5.  L’Ajuntament comunicarà les dades censals al Registre general d’animals de 
companyia dependent del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
aquesta matèria.  
 
 
Capítol IV. CONTROL SANITARI DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 46. Control sanitari 
 
46.1. Els titulars de gats, gossos i fures estan obligats a sotmetre aquests animals a un 
control veterinari que inclogui aquelles proves diagnòstiques, anàlisis, vacunacions, 
tractaments preventius o altres que així estableixin les autoritats competents o la 
legislació vigent i d’acord amb la periodicitat que es determini.  
 
46.2. Els veterinaris responsables de l’execució del control sanitari que s’estableixi han 
de reflectir en la corresponent targeta o cartilla sanitària de l’animal els resultats de les 
proves  
diagnòstiques, tractaments o altres duts a terme.  
 
 
TÍTOL  IV. NUCLIS ZOOLÒGICS  
 
Article 47. Inscripció  
 
47.1. S’han d’inscriure en el Registre de nuclis zoològics de Catalunya el següents 
centres i/o establiments: 
 

a) Nuclis zoològics que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna 
salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de 
recuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests animals: zoosafaris, parcs 
o jardins zoològics, reserves zoològiques, circs i col·leccions zoològiques 
privades. 

 
b) Instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics: centres de cria, 

residències i refugis, escoles d'ensinistrament, centres de recollida d'animals, 
gosseres esportives i centres d'importació d'animals. 

 
c) Establiments de venda d'animals: botigues d'animals i altres establiments de 

venda. Es consideren dins d’aquest apartat els domicilis particulars on es porten 
a terme vendes o altres transaccions amb animals 

 
47.2. Alhora han de complir els requisits que descriu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i els de 
l’Ordre  de 28 de novembre  de 19888, de creació del Registre de nuclis zoològics de 
Catalunya. 
 
 
TÍTOL V. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A LA TINENÇA DE FAUNA 
SALVATGE  
 
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 
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Article 48. Regulació 
 
La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es regeix pel que 
estableixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la 
comunitària, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals i per aquesta Ordenança. 
 
Article 49. Inspecció i vigilància de la fauna salvatge 
 
Corresponen al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos i 
forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. 
Aquesta funció s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria 
de protecció dels animals, d’acord amb la normativa sobre sanitat animal. 
 
Article 50. Fauna salvatge no autòctona 
 
Les persones propietàries o posseïdores d'animals que pertanyen a les espècies de 
fauna salvatge no autòctona que determini la normativa han de tenir l'autorització 
prèvia del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi 
ambient. 
 
Article  51. Declaració de fauna salvatge autòctona protegida 
 
51.1. Les espècies de la fauna salvatge autòctona protegides de Catalunya són les 
que s’inclouen a l’annex del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, o posterior normativa que la 
substitueixi, així com les altres que determini el departament competent en matèria de 
medi ambient, d'acord amb l'estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona.  
 
51.2. Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca 
prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca 
en el territori de Catalunya, es consideren espècies de l'annex del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, amb la categoria D, mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són 
sotmeses a idèntica protecció. 
 
Capítol 2. PROHIBICIONS EN RELACIÓ A LA FAUNA SALVATGE 
 
Article 52. Prohibició de tinença d’animals salvatges perillosos 
 
52.1. Està prohibida la tinença de fauna salvatge, tant si és autòctona com no si no ho 
és, considerada potencialment perillosa.  
 
52.2. Es considera que reuneixen aquestes característiques, entre altres possibles, els 
animals següents: 
 

a) Cocodrils, caimans i ofidis i la resta de rèptils que superin els 2 kg de pes actual 
o adult. 

b) Qualsevol animal el verí del qual requereixi l’hospitalització de l’agredit. 
c) Tots els primats, com també els mamífers, que superin els 10 kg en l’estat adult. 
d) Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin 

agredit persones o altres animals, i que aquesta potencial perillositat hagi estat 
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apreciada mitjançant una resolució de l’autoritat municipal competent d’acord 
amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ 
informe d’un veterinari o veterinària oficial o col·legiat designat o habilitat per 
l’autoritat competent municipal o certificat per part d’un metge o metgessa 
forense. 

e) Els que pertanyen a espècies exòtiques invasores depredadores. 
 
52.3. En tot moment cal donar compliment a la normativa d’animals potencialment 
perillosos vigent. 
 
Article 53. Prohibició de tinença d’animals inclosos en el Conveni sobre el 
comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (conveni 
CITES) 
 
Està prohibida la tinença de fauna salvatge no autòctona que requereixi una 
autorització especial per a la seva importació o exportació d’acord amb el conveni 
CITES, en espais on el planejament vigent no prevegi expressament aquet tipus d’ús. 
 
 
Article 54. Porcs senglars i animals salvatges a la via i als espais públics 
 
54.1. Es prohibeix donar menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i 
manera, sense l’autorització administrativa corresponent, als porcs senglars o altres 
animals salvatges que es trobin a les vies o espais públics o que hagin accedit a una 
propietat privada, inclosos els espais forestals públics i privats del terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
54.2. Es prohibeix apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre animal salvatge en 
qualsevol circumstància susceptible de comportar perill per a les persones, llevat la 
caça autoritzada. 
 
 
TÍTOL VI. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DELS ANIMALS 
 
Article 55. inspecció i vigilància dels animals d’acolliment domèstic 
 
55.1 Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents: 
 

a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals d’acolliment domèstic. 
b) Establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que preveu a 

l’article 45, el qual ha d’estar a disposició de les administracions i les autoritats 
competents. 

c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals 
salvatges urbans. 

d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, 
especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, 
comissar els animals de companyia. 

 
55.2 Ordenar, amb l’informe previ del departament competent en matèria de sanitat 
animal, aïllar o comissar els animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri 
veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per 
sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat, sigui per sacrificar-los, si cal. 
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Article 56. inspecció i vigilància de la fauna salvatge 
 
Corresponen al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos i 
forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. 
 
Aquesta funció s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria 
de protecció dels animals, d’acord amb la normativa sobre la sanitat animal. 
 
 
TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Capítol I. RÈGIM D’INFRACCIONS  
 
Article 57. Infraccions 
 
57.1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les 
accions i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i 
prohibicions que estableixen la legislació de protecció dels animals, de tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, de sanitat animal; les normes que les 
desenvolupen i la present normativa, en tot allò que és relacionat amb les 
competències i responsabilitats de l’Ajuntament. 
 
57.2. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les 
sancions qualsevol persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la 
infracció, especialment: 
 

a) Les persones propietàries i/o posseïdores dels animals 
b) Quan els autors materials de les infraccions per acció o per omissió siguin 
menors d’edat, respondran dels incompliments els seus pares, els seus tutors o 
els que en tinguin la guarda legal. 
 

57.3. La imposició de qualsevol sanció és independent i compatible amb l’exigència a 
l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat anterior, i d’indemnitzar 
pels danys i perjudicis que s’hagués irrogat. 
 
57.4. L’Ajuntament promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes com a 
eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. La mediació tindrà 
per objecte que la persona infractora sigui conscient del dany o molèsties causades i 
es procurarà, després d’una negociació entre les parts, arribar a un acord. 
 
 
Article 58. Tipificació de les infraccions 
 
Les conductes tipificades com a infracció en aquesta Ordenança es classifiquen en 
lleus, greus i molt greus. 
 
Article 59. Infraccions lleus 
 
59.1. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, les infraccions lleus previstes en el Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (TRLPA), 
o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
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a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de 
registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general municipal d'animals 
de companyia. 

b) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

c) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa. 
d) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin 

d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per 
aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta 
identificació. 

e) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense 
l'autorització administrativa prèvia. 

f) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics. 
g) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 
h) Mantenir els animals en instal·lacions i/o condicions inadequades des del punt 

de vista higiènico-sanitari i de benestar, si no els comporta un risc greu per a la 
salut. 

i) No disposar ni tenir cura dels mitjans necessaris possibles per a evitar la fugida 
d’animals. 

j) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. Als efectes d’aquesta 
Ordenança s’entén inclòs en el concepte de maltractament, sotmetre’ls a tracte 
vexatori o a la realització de comportaments impropis de la seva condició. 

k) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 
o del comportament llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 

l) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, 
si això no els causa perjudicis greus. 

m) No col·locar el rètol preceptiu per advertir els vianants de la presència d’un gos 
de guarda a l’interior del recinte. 

n) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa 
que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

 
59.2. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, les infraccions lleus previstes en la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o normativa que 
el substitueixi, que són les següents: 
 

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. 
c) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa 

que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
 

59.3. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableix la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, o normativa que el substitueixi, que no estigui tipificat com a 
greu o molt greu per aquella normativa. A títol enunciatiu s’inclouen, en tot cas, els 
següents incompliments a mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:  
 

a) Conduir més d’un gos perillós una sola persona. 
b) Conduir un gos perillós amb una  corretja que es pugui estendre fins a  dos 

metres o més. 
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c) Portar un gos perillós amb un morrió que no sigui apropiat per la tipologia racial 
de l’animal. 

d) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que 
la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

 
59.4. Addicionalment, són infraccions administratives lleus objecte de la potestat 
sancionadora prevista en aquesta Ordenança, les accions o omissions següents: 

 
a) No respectar el silenci nocturn, de 22 a 8 hores. 
b) No adoptar les mesures necessàries, per  impedir que es causin molèsties com 

lladrucs, udols, cants i sorolls excessius, al veïnat. 
c) Incomplir amb les condicions d’allotjament de la present Ordenança, recollides a 

l’article 8. 
d) Incomplir amb allò que disposa l’Ordenança pel que fa referència als mitjans de 

subjecció temporal dels animals. 
e) Alimentar animals a la via pública, excepte les persones autoritzades per 

l'Ajuntament en el cas de les colònies de gats controlades sanitàriament. 
f) Rentar animals a l’espai públic, a les fonts i els estanys i a les lleres dels rius i 

rieres. 
g) Que l'animal begui aigua de manera que tingui contacte físic directe amb els 

sortidors de les fonts públiques.  
h) Circular per l’espai públic amb un animal de companyia que no estigui sota 

control mitjançant corretja , segons els casos previstos a l’article 25 d’aquesta 
Ordenança.   

i) Deixar circular, ni que siguin lligats, els animals que solament puguin circular en 
gàbies o suports anàlegs adequats per al seu transport. 

j) Mantenir els animals lligats durant més temps del marcat en la present 
ordenança. 

k) La presència de gossos en les zones de jocs infantils. 
l) L’entrada d’animals en piscines públiques, centres i zones esportives o de lleure, 

centres sanitaris, d’estètica i anàlegs i espais destinats a l’emmagatzematge, 
transport, manipulació  i venda d’aliments.   

m) No retirar les deposicions dels animals de l’espai públic, així com l’incompliment 
de l’establert amb l’article 26 d’aquesta Ordenança. 

n) No evitar que des de terrasses i balcons, puguin caure deposicions, afectant a 
pisos inferiors, adjacents o espais d’ús públic. 

o) Incomplir amb les condicions fixades per als espais de socialització de gossos 
establertes a l’article 25.5 i 25.6 de la present Ordenança.  

p) Incomplir les mesures especificades a l’article 29 per al trasllat d’animals 
d’acolliment domèstic al transport públic. 

q) No complir amb els condicionants que regulen la tinença d’animals, recollits a 
l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

r) La tinença en sòl urbà dels animals pertanyents a les espècies: oví, porcí, boví i 
caprí. 

s) La tinença en domicilis particulars en sòl urbà d’èquids. 
t) No complir amb els condicionants específics que regulen la tinença d’aus de 

corral i conills, recollits a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
u) La inobservança d’altres obligacions establertes per aquesta Ordenança que no 

tinguin transcendència greu o molt greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat 
dels ciutadans i ciutadanes. 

v) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d’aquesta Ordenança 
que no estigui tipificada com a greu o molt greu. 
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Article 60. Infraccions greus  
 
60.1. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora de 
l’òrgan que correspongui del Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competència en matèria de medi ambient, les infraccions greus previstes en el Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals (TRLPA), o normativa que el substitueixi, que són les següents:  
 

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat, 
si els comporta risc greu per a la salut. 

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics. 
c) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si 

això els causa prejudicis greus.  
d) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments 

obligatoris. 
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat 

inscrits en el Registre de nuclis zoològics. 
f) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions greus de la salut o 

del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
g) Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que 

reprodueixin escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals 
sense disposar de l’autorització prèvia de l’Administració competent. 

h) Fer tir al colom. 
i) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 
j) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus 

per a la salut. 
k) Fer matances públiques d'animals. 
l) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.  
m) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles en teatres, circs i sales de 

festes. 
n) No tenir els gossos de vigilància i/o defensa en les degudes condicions de 

seguretat   respecte a persones i béns. 
o) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics. 
p) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d'instal·lacions que allotgin animals. 
q) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l'animal. 
 
60.2. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions greus previstes en la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

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 a la via pública un gos dels considerats 

potencialment perillosos o sense acreditació professional oficial. 
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres 

de cria. 
e) f) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i/o sense 

morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en 
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. 

 
60.3. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions greus previstes en la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Deixar anar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar que s’escapi o que s’extraviï. 

b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. 
c) Ometre la inscripció en el Registre. 
d) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i/o sense morrió 

a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i 
espais públics en general.  

e) Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa l’article 10 
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida 
per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de 
funcions que estableix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos, així com també, el 
subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa.  

 
60.4.Addicionalment, són infraccions administratives greus, objecte de la potestat 
sancionadora prevista en aquesta Ordenança, les accions o omissions següents: 
 

a) Mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats: mes de 30 minuts, 
sense ombra ni ventilació adequada. 

b) L’incompliment per part del titular d’un animal de les disposicions establertes a 
l’article 21 sobre les condicions higiènico-sanitàries en què s’han de mantenir els 
animals. 

c) L’incompliment d’una o diverses disposicions establertes en l’article 23 sobre 
l’actuació en casos de lesions a persones o animals. 

d) La tinença dels animals salvatges considerats com a potencialment perillosos 
que descriu  l’article 52. 

e) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
f) Dipositar de manera intencionada verí o altres substàncies químiques o elements 

físics amb la finalitat de matar-los o causar-los danys greus (amb la excepció 
d’aquells considerats per normativa com a plaga). 

 
Article 61. Infraccions molt greus  
 
61.1. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
de l’òrgan que correspongui del Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competència en matèria de medi ambient, les infraccions molt greus previstes en el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals (TRLPA), o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt 
greus per a la salut. 

b) Sacrificar gats, gossos i fures, com estableix l’article 11.2 del TRLPA  
(corresponent a l’article 29.7 de la present Ordenança) 
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c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar 
danys greus. 

d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense 
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient. 

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una 
alteració ecològica greu. 

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense 
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per 
aquesta Llei. 

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o altres animals, i també participar en 
aquest tipus d'actes. 

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar, si els 
perjudicis als animals són molt greus.  

i) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 
 

61.2. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions molt greus previstes en la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

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. 
 
61.3. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions molt greus previstes en la Llei 50/1999, 
de  
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol 
gos; s’entén com a animal abandonat tant el que vagi preceptivament identificat, 
com el que no porti cap identificació sobre el seu origen o el propietari, sempre 
que no vagin acompanyats de cap persona. 

b) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a 

qui no disposi de llicència. 
d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o amb finalitats prohibides.  
e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per a qui no tingui el certificat de 

capacitació.  
f) Organitzar o fer concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o participar-hi, destinats a demostrar l’agressivitat dels 
animals. 
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Capítol II. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL  
 
La intervenció municipal es farà de la manera menys restrictiva possible de cara a la 
consecució i el manteniment de la tranquil·litat, la seguretat, la salubritat i la bona 
convivència. 
 
Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligats a facilitar a les 
Autoritats competents l’accés a les instal·lacions on s’allotgin els animals, per tal de 
comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta ordenança. Així mateix, tenen 
l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació i/o 
la informació que els sigui requerida.  
 
 
Article 62. Potestat sancionadora i òrgans competents  
 
62.1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta normativa se seguirà el 
procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de novembre sobre el 
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i 
també la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
62.2. Si l’òrgan competent apreciés que els fets objecte d’un expedient sancionador 
poden ser constitutius de delicte o falta, es donarà trasllat de les actuacions a 
l’autoritat judicial competent i es deixarà en suspens el procediment sancionador fins 
que aquesta no es pronunciï. 
 
62.3. La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta 
Ordenança correspondrà a l’Alcaldia o al regidor que tingui expressament delegada 
aquesta matèria, tret dels següents supòsits: 

 
a) Per a aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus que 

afectin la tinença de gossos potencialment perillosos, correspon al Ple, d’acord 
amb el previst a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, en la redacció donada per la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, o òrgan en qui 
delegui. 
 

b) Per a aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus pel 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, d’acord amb el seu article 51 correspon: 

 
- En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:  

o Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 
competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions 
lleus o greus. 

o Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria 
de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 
 

- Per a la resta d’infraccions: 
o Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 

competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions 
greus. 
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o Al conseller o consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus. 

 
c) Per a aquelles accions o omissions tipificades per la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 

de sanitat animal, en matèria de competència no municipal, correspondrà a 
l’òrgan que estableixi la normativa d’aplicació per a cada administració 
competent. 

 
Article 63. Delegació de competència  
 
L’Alcaldia i el Ple podran delegar les seves competències en altres òrgans de la 
corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim local. 
 
Capítol III. SANCIONS I MESURES CAUTELARS 
 
Article 64. Sancions i altres responsabilitats  
 
64.1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança 
(incloses les previstes als articles 57.4 i 58.4) i al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, poden ser 
sancionades: 
 

a) Amb multes de 100,00 a 400,00 euros les considerades lleus. 
b) Amb multes de 401,00 fins a 2.000,00 euros les considerades com a greus. 
c) Amb multes de 2.001,00 fins a 20.000,00 euros les considerades com a molt 

greus. 
 
64.2. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança, 
a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i 
a la Llei  
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, poden ser sancionades: 
 

a) Amb multes de 60,10 a 150,25 euros les considerades lleus. 
b) Amb multes de 150,25 fins a 1.502,53  euros les considerades com a greus. 
c) Amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros les considerades com a molt 

greus. 
 
L’advertiment solament s’imposa si no hi ha hagut reincidència i en els últims dos anys 
el responsable no ha estat sancionat en la via administrativa per la comissió de 
qualsevol altra infracció de les que preveu aquesta Llei. 
 
En tot cas, el límit superior de les multes previstes en aquest article pot superar fins i 
tot el doble del benefici obtingut per l’infractor, quan aquest benefici excedeixi la 
quantia màxima de la multa. 
 
64.3. La imposició d’una sanció no exclou la responsabilitat civil de la persona 
sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per danys i perjudicis. 
 
64.4. D’acord amb el previst a l’article 46.4 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en el cas de 
comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme 
actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici 
de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d'advertiment, sense 
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que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en 
matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s'ha d'iniciar l'expedient sancionador 
corresponent.  
 
Article 65. Criteris de graduació de les sancions  
 
65.1. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les 
multes els següents criteris: 
 

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

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 

c) La reiteració i reincidència en la comissió d’infraccions. 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de 

reparació. 
e) El volum de negoci de l’establiment. 
f) La capacitat econòmica de la persona infractora 
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció. 
h) El fet que hi hagi requeriment previ. 
i) Haver procedit a l’acte d’esmena de la infracció en el termini assenyalat per 

l’òrgan competent. 
  
65.2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut 
un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una 
infracció  
de la mateixa qualificació. Si s’hi aprecia reincidència, la quantia de les sancions es pot 
incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció corresponent a la infracció 
comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu. 
 
65.3. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia, 
sent competent per resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la potestat 
sancionadora. 
 
65.4. Si els actes o omissions realitzats pels presumptes infractors constitueixen 
conductes tipificades com a infraccions del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 
de juliol sobre Tinença de Gossos considerats potencialment perillosos, o en qualsevol 
altra disposició autonòmica de caràcter reglamentari, l’Ajuntament podrà optar entre la 
simple formulació de denúncia davant la Generalitat o en altre cas, la instrucció del 
corresponent expedient sancionador que s’elevarà a l’autoritat autonòmica competent 
per a la seva resolució. 
 
Article 66. Concurrència de sancions  
 
No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penal o 
administrativament, en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament. 
 
Article 67. Prescripció  
 
67.1. 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, comptadors des de la data 
de la comissió de la infracció. 
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67.2. 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, comptadors des de la data en què la 
resolució sancionadora esdevé ferma. 
 
Article 68. Mesures cautelars: Comís 
 
68.1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de 
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions d’aquesta Ordenança, i en tot cas, pel següents motius: quan constitueix 
un risc per a la salut dels animals, en el cas d’animals agressius, per manca 
d’assegurança, en situacions que puguin comportar perill per a les persones, la 
integritat física de l’animal, la seguretat del trànsit o la convivència veïnal. El fet de no 
disposar de les autoritzacions pertinents o de no complir els requeriments o les 
obligacions i prescripcions contingudes en aquesta Ordenança pot ser raó suficient 
perquè l’Administració comissi temporalment els animals fins que els seus titulars 
resolguin el problema o compleixin els requeriments i condicions que se’ls imposin 
amb caràcter cautelar. 
 
El comís dels animals tindrà la qualificació de mesura provisional prèvia i podrà ser 
duta a terme pels agents de l’autoritat que hi intervinguin. Les mesures provisionals 
hauran de ser ratificades per l’instructor del procediment dins els 20 dies següents als 
de la seva adopció. De no ser ratificades, quedaran sense efecte. 
 
68.2. El comís a què es refereix l’apartat 1 té 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.  
 
68.3. En el cas de comisos d’exemplars de fauna salvatge autòctona capturats in situ, 
sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, els exemplars 
podran ser alliberats immediatament. 
 
68.4. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la 
persona sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal. 
 
68.5. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1, les actuacions 
que hi estiguin relacionades i, en el cas de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de 
l’animal per alliberar-lo, són a compte de qui comet la infracció. 
 
Article 69. Altres mesures sancionadores i de prevenció  
 
69.1. Les infraccions greus o molt greus poden comportar la clausura de l’establiment i 
la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença i la conducció 
d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació com a ensinistrador.  
 
69.2. Quan sigui necessari, es pot ordenar com a mesura accessòria, i sempre sota 
criteri facultatiu, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera.- Règims d’inspecció i sanció. 
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta Ordenança s’apliquen sense 
perjudici dels establerts per altres normes sectorials. 
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Segona.- Normes d’aplicació supletòria. 
En tot allò no regulat per la present Ordenança s’estarà al que disposi el Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals i altres legislacions concordants; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; i a la 
Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i reglaments que les desenvolupen o 
posterior normativa d’aplicació. 
 
Tercera 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que per raons de sistemàtica incorporen 
preceptes de la legislació vigent s’entén que són automàticament modificats en el 
moment en què es produeix la modificació d’aquesta legislació. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament es deroguen totes les disposicions 
municipals d’igual o inferior rang que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles 
amb el seu contingut. 
 
Queda derogada l’Ordenança Municipal sobre Tinença i Circulació d’Animals de 
Companyia aprovada per Ple municipal de 30 de març de 2010 i publicada en el BOP 
de 11 de maig de 2010. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
L’Article 5.10 no s’aplicarà de manera immediata a la tinença d’equins en habitatges 
particulars en sòl urbà que amb anterioritat a l’aprovació de la present ordenança 
complissin amb les condicions de tinença recollides en l’Ordenança Municipal sobre 
Tinença i Circulació d’Animals de Companyia aprovada per Ple municipal de 30 de 
març de 2010 i publicada en el BOP de 11 de maig de 2010. En aquests casos 
disposaran d’un termini de deu anys per adaptar-se a les condicions de tinença que 
determina la present ordenança. Els deu anys es comptaran a partir del dia següent al 
que entri en vigor la present ordenança. 
 
Les limitacions a la tinença d’animals incorporades per aquesta Ordenança que 
preveuen els Títols II i V són efectives des de la seva entrada en vigor pel que fa a 
animals de nova adquisició però no s’apliquen als animals adquirits amb anterioritat. 
 
La prova de l’adquisició amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
correspon al titular de l’animal. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança Municipal entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el seu 
text íntegre en el BOP, i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què es refereix 
l’art.65.2) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.” 

 
Sant Cugat del Vallès, 11 de juliol de 2017 
 
L’Alcaldessa, 
Mercè Conesa i Pagès 


